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ملدمت:
يهخم ملُاؽ الاكخهاص البىيي بضعاؾت ؤخض ؤهم الغواثؼ ألاؾاؾُت التي ًلىم ٖليها الاكخهاص
الىَجي وهي" :البىىن" ،و ؾِخم مً زالٌ هظه اإلاُبىٖت ٖغى إلاسخلف ميىهاث الجهاػ اإلاهغفي،
خُث ؾيؿتهلها بضعاؾت البىىن الخجاعٍت باٖخباعها بخضي ؤهم اإلااؾؿاث اإلاالُت الىؾُُت
وؤكضمها ،زم هيخلل بٗضها بلى صعاؾت البىً اإلاغهؼي والظي ًإحي ٖلى عؤؽ الجهاػ اإلاهغفي و ًمثل
الضٖامت ألاؾاؾُت للهُيل الىلضي و اإلاالي في ول ؤكُاع الٗالم ،زم هدىاوٌ هىٕ آزغ مً البىىن وهي
بىىن جسخو في جمىٍ ل كُإ مٗحن وحٗغف بالبىىن اإلاخسههت ،وآزغ هىٕ ؾِخم جىاوله هي :البىىن
ؤلاؾالمُت ،والتي ؤنبدذ جللى اهخماما متةاًضا مً َغف الٗضًض مً الاكخهاصًحن وختى الخيىماث.
هما ؾِخم مً زالٌ هظه اإلاُبىٖت ٖغى جفهُلي لىُْفت مىذ الاثخمان في البىىن الخجاعٍت
باٖخباعها ؤهم وُْفت جلىم بها هظه البىىن ،باإليافت بلى ؤلاقاعة بلى ؤخض
ؤهم الاؾتراجُجُاث التي جخبىاها البىىن الخجاعٍت ٖىض اللُام بىْاثفها وهي اؾتراجُجُت جىمُت
الىصاج٘.
وخغنا مً اإلاالف ؤن ًيىن هظا الٗمل في مخىاوٌ حمُ٘ الُلبت حاء ٖغى مدخىٍاث هظه
اإلاُبىٖت بإؾلىب بؿُِ بُٗض ًٖ الخٗلُض ،ختى ًخمىً الُالب مً ؤلاإلاام بمسخلف الجىاهب
اإلاخٗللت بالبىىن ووْاثفها وؤهمُتها الاكخهاصًت.
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اإلاحىز ألاوٌ :البىىن الخجازٍت
للبىىن الخجاعٍت صوعا خُىٍا في الىٓم الاكخهاصًت الخضًثت ،وهظا إلاا جلىم به مً وْاثف وما
جؼاوله مً وكاٍ ،بط ًمىً جلخُو ؤٖمالها في ٖباعة واخضة وهي الخٗامل في الاثخمان والخجاعة في
الضًىن .وصوعها هظا ًخمثل في خل جلً الغغباث اإلاخىاكًت اللاثمت بحن ناخب الفاثٌ مً ألامىاٌ
وناخب العجؼ ،باٖخباعها وؾُُا لخىػَ٘ اإلاىاعص اإلاالُت اإلاىصٖت لضيها.

ؤوال .وشإة البىىن الخجازٍت:
ٌكحر الخُىع الخاعٍخي للبىىن الخجاعٍت ؤن وكإتها بغػث مً زالٌ جُىع وكاٍ الهُاعفت(
الهاغت) ،الظًً واهىا ًلبلىن الىصاج٘ ملابل قهاصاث بًضإ بملغ الىصٌٗت للاء خهىلهم ٖلى
ٖمىلت ،فالبىىن الخجاعٍت وعزذ ًٖ الهُاعفت وُْفت كبىٌ الىصاج٘ ،زم ؤنبدذ قهاصاث الاًضإ
جيخلل بحن ؤًضي الىاؽ وجيخلل ملىُت ألامىاٌ اإلاىصٖت بلى خامل قهاصة الاًضإ وبهظا وعزذ البىىن
الخجاعٍت ًٖ الهُاعفت وُْفت ٖملُت وهي اؾخسضام الكُياث للسخب ٖلى الىصاج٘ ،وجضعٍجُا ال
خٔ هاالء الهُاعفت ؤن ؤصخاب هظه الىصاج٘ ال ًلىمىن بسخب وصاجٗهم صفٗت واخضة بل بيؿبت
مُٗىت ،ؤما باقي الىصاج٘ فخبلى مجمضة لضيهم ففىغوا في الاؾخفاصة منها وجلضًمها بلى ألافغاص ملابل
خهىلهم ٖلى فاثضة ،فىعزذ البىىن الخجاعٍت ًٖ الهُاعفت وُْفت ؤزغي وهي ؤلاكغاى ملابل
ؾٗغ الفاثضة .وهىظا ؤزض البىً في قيله ألاوٌ ًضف٘ فىاثض بلى ؤصخاب الىصاج٘ لدصجُ٘ اإلاىصٖحن،
فبٗض ؤن وان الغغى مً ٖملُت الاًضإ هى خفٔ اإلااصة الثمُىت مً الؿغكت والًُإ ؤنبذ اإلاىصٕ
ًغغب في الخهىٌ ٖلى فاثضة ،لظلً جُىع وكاٍ البىً في مجاٌ جللي الىصاج٘ ملابل فاثضة وجلضًم
كغوى للاء فاثضة هظلً.
مً هىا هجض ؤن اإلاهغف الخجاعي وكإ بىفـ الفىغة والُغٍلت التي ٖمل بها الهُاعفت ،ولٗل
ؤوٌ بىً ؤؾـ هى بىً البىضكُت ٖام  1157م ،وبٗض طلً بىً امؿترصام ٖام  1609م ،زم بىً
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بهجلترا ٖام  1694م ،زم بىً فغوؿا ٖام 1800م ،وبٗضها بضؤث جىدكغ البىىن في مسخلف ؤهداء
الٗالم.

ثاهيا .حعسٍف البىً الجازي:
ؤنل ولمت بىً هى اليلمت ؤلاًُالُت  BANCOوالتي حٗجي مهُبت ،و وان ًلهض بها في البضء
اإلاهُبت التي ًجلـ ٖليها الهغافىن لخدىٍل الٗملت زم جُىع مٗجى اليلمت وؤنبذ ًلهض بها
اإلاىًضة التي ًخم فىكها جباصٌ الٗمالث ،وفي النهاًت ؤنبدذ حٗجي اإلايان الظي ًخم فُه اإلاخجاعة
بالىلىص.
وللبىىن الخجاعٍت حٗغٍفاث مسخلفت جسخلف بازخالف وحهاث الىٓغ باليؿبت للباخثحن
والضاعؾحن لها ،ومهما حٗضصث هظه الخٗاعٍف فةن مٗٓمها جسلو بلى ؤن البىىن الخجاعٍت ال جسغج
ًٖ وىنها :ماؾؿاث مالُت اكغايُت جلىم بضوع الىؾاَت بحن ؤولئً الظًً لضيهم ؤمىالا فاثًت
وؤولئً الظًً ًدخاحىن لخلً ألامىاٌ ،بط جُل٘ ؤؾاؾا بخللي وصاج٘ كابلت للسخب لضي الُلب ؤو
ألحل والخٗامل بهفت ؤؾاؾُت في الاثخمان كهحر ألاحل بهضف جدلُم ؤهبر كضع ممىً مً الغبذ.

ثالثا .الظماث اإلاميزة للبىىن الخجازٍت:
جدؿم البىىن الخجاعٍت بثالر ؾماث هامت جمحةها ًٖ غحرها مً ميكأث ألاٖماٌ ألازغي،
وجخمثل هظه الؿماث في الغبدُت ،الؿُىلت وألامان .وجغح٘ ؤهمُت هظه الؿماث بلى جإزحرها اإلالمىؽ
ٖلى حكىُلت الؿُاؾاث الخانت باألوكُت الغثِؿُت التي ًماعؾها البىً ،والتي جخمثل ؤؾاؾا في
كبىٌ الىصاج٘ وجلضًم اللغوى والاؾدثماع في ألاوعاق اإلاالُت ،وٍمىً جىيُذ هظه الؿماث في آلاحي:

 .1السبحيت:
ٌؿعى البىً الخجاعي هإي ميكإة ؤزغي بلى حُٗٓم ؤعباخه ،وليي ًدلم طلً ٖلُه ؤن ًىْف
ألامىاٌ التي خهل ٖليها مً اإلاهاصع اإلاسخلفت وؤن ًسفٌ هفلاجه وجيالُفه باٖخباع ؤن ألاعباح هي
الفغق بحن الاًغاصاث ؤلاحمالُت والىفلاث اليلُت.
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وحكمل ؤلاًغاصاث ؤلاحمالُت البىىص الخالُت:
 البىىص الضاثىت.
 الٗمىالث وؤلاًغاصاث التي ًدهل ٖليها هٓحر الخضماث اإلاهغفُت اإلاسخلفت مثل ٖىاثض
الاؾدثماع في ألاوعاق اإلاالُت ،وٖىاثض زهم ألاوعاق الخجاعٍت ،وألاعباح الغؤؾمالُت الىاججت
ًٖ بُ٘ ؤنل مً ألانىٌ بؿٗغ فاثضة ؤٖلى مً كُمخه الضفترًت.
 ألاعباح اإلادللت مً قغاء وبُ٘ الٗمالث ألاحىبُت.
ؤما فُما ًسو هفلاث البىً الخجاعي فةنها حكمل كؿمحن عثِؿُحن هما:
 هفلاث بصاعٍت وحكغُلُت.
 الفىاثض التي ًضفٗها اإلاهغف ٖلى ألامىاٌ اإلاىصٖت لضًه.
وللض ؾاص الاٖخلاص والػاٌ ؤن هضف حُٗٓم الغبدُت ًمثل الهضف ألاوٌ الظي ًجب ؤن جضوع
خىله ول اللغاعاث واؾتراجُجُاث البىً ،لظلً البض ؤن ًيىن مدىع اهخمام ؤلاصاعة اإلاهغفُت هى
الؿعي لًمان جدلُم هظا الهضف ،بال ؤن الاهضفإ هدى جدلُم ؤٖلى مٗضالث الغبدُت كض ًترجب
ٖليها الىكىٕ في ؤػماث الؿُىلت.
 .2الظيىلت:
ًلهض بها في البىىن الخجاعٍت "كضعة البىً ٖلى الىفاء بالتةاماجه اإلاخمثلت في اللضعة ٖلى مجابهت
َلباث سخب اإلاىصٖحن وملابلت َلباث الاثخمان".
وبما ؤن الىصاج٘ الجاعٍت جمثل الجاهب ألاهبر مً مىاعص البىً اإلاالُت ،فال بض ٖلى البىً ؤن ٌٗمل
ٖلى الاخخفاّ بإمىاله بضعحت مً الؿُىلت لُخمىً مً ملابلت خغهت السخىباث الٗاصًت واإلافاحئت،
وحٗخبر الؿُىلت مً بحن ؤهم ؤهضاف البىً الخجاعي ،فهي نمام ألامان وهامل الًمان للبىً ،بط
ؤن فكله في مىاحهت التةاماجه الفىعٍت كض ٌٗغيه لفلضان الثلت مً حاهب ٖمالثه وٍضفٗهم بلى
سخب وصاجٗهم ،وهىظا جخىغع اإلاإؾاة ،فُعجؼ البىً ًٖ ملابلت مىحت السخب اإلافاجئ وؤلاحمالي
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وكض ٌٗغيه هظا الى ؤلافالؽ ،وال ٌٗجي هظا ؤن ًدخفٔ البىً بجؼء هبحر مً الىصاج٘ صون جىُْف ؤو
ًدخفٔ بمٗٓم بًغاصاجه في نىعة هلضًت ٖاَلت زىفا مً الافالؽ ،ألن طلً ؾىف ًاصي بلى
اهسفاى بًغاصاجه وٍهل بلى هفـ الىدُجت.
 .3ألامان:
الؿمت الثالثت التي جمحة اإلاهاعف الخجاعٍت ًٖ غحرها مً اإلااؾؿاث اإلاالُت هي ألامان ؤو ؾالمت
اإلاهغف ،واإلاخدللت ًٖ عؤؽ اإلااٌ الظي ًملىه اإلاهغف الخجاعي ،فغؤؽ اإلااٌ ًلٗب صوعا مهما في
جدلُم ألامان للمىصٖحن وصٖم زلتهم فيلما ػاصث زلت اإلاىصٖحن ولما جمىً اإلاهغف مً حظب اإلاؼٍض
مً الىصاج٘ .وٍيبغي ؤلاقاعة في هظا ؤلاَاع ؤن عؤؽ ماٌ البىً الخجاعي ًدؿم بالهغغ مما ًًٗف
خافت ألامان باليؿبت للمىصٖحن الظًً ٌٗخمض البىً ٖلى ؤمىالهم همهضع لالؾدثماع ،ؤي ؤن ؤي
زؿاعة جؼٍض ًٖ كُمت عؤؽ ماٌ البىً الخجاعي مٗىاها التهام حؼء مً ؤمىاٌ اإلاىصٖحن ،وبالخالي
بفالؽ البىً الخجاعي ،لظلً حؿعى البىىن بلى جىفحر ؤهبر كضع مً ألامان للمىصٖحن مً زالٌ
اؾدثماع ؤمىالهم في اؾدثماعاث ال جىُىي ٖلى صعحت هبحرة مً اإلاساَغ.

زابعا.مىازد واطخخداماث ألامىاٌ في البىىن الخجازٍت:
حٗخبر مىاعص البىً الخجاعي التةاماث اججاه الغحر ،خُث جمثل هظه الالتةاماث بٗىانغها اإلاسخلفت
اإلاىاعص التي خهل ٖليها البىً مً مسخلف اإلاهاصع .
ؤما اؾخسضاماجه فدكحر الى هُفُت الاؾخفاصة مً مىحىصاث البىً الخجاعي ،فهضف جدلُم
الغبدُت باليؿبت للبىً الخجاعي ًفغى ٖلُه ٖضم جغن مىاعصه الىلضًت ٖاَلت ال جضع ٖاثضا بل ًخٗحن
ٖلُه ؤن ًىْفها في مسخلف الاؾخسضاماث اإلامىىت .وٍمىً الخٗغف ٖلى مىاعص البىً الخجاعي
واؾخسضاماجه لهظه اإلاىاعص مً صعاؾت ٖىانغ الخهىم وألانىٌ في محةاهِخه.
وٖلى الٗمىم ًمىً بًجاػ مىاعص واؾخسضاماث البىً الخجاعي فُما ًلي:
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 .1مىازد ألامىاٌ في البىىن الخجازٍت :
ًمىً جلؿُم مىاعص البىىن الجاعٍت بلى مىاعص طاجُت ومىاعص غحر طاجُت:
 1.1اإلاىازد الراجيت :جمثل اإلاىاعص الظاجُت التةاماث اإلاهغف كبل ؤصخاب عؤؾماله.
وحكمل ما ًلي:
ؤ .زؤض اإلااٌ :وهى ما ًضفٗه اإلاؿاهمىن مً ؤمىاٌ ًخم اؾخسضامها ؤؾاؾا في بٖضاص اإلاكغوٕ
إلاؼاولت وكاَه ،وال ٌكيل عؤؽ اإلااٌ بال وؿبت يئُلت مً بحمالي الخهىم ،وم٘ طلً فهى
ماقغ إلاخاهت اإلاغهؼ اإلاالى للمهغف وؤؾاؽ الثلت التي ًدٓى بها في الضواثغ اإلاالُت.
ب .ؤلاحخياػاث :وهي مبالغ جيىهذ ٖلى مغ الؼمً وجيىن جدذ جهغف البىً في ؤي وكذ
ومهضعها ألاحؼاء اإلالخُٗت مً ألاعباح ،وٖالواث بنضاع ألاؾهم ٖىض ػٍاصة عؤؽ اإلااٌ.
وجىلؿم ؤلاخخُاَاث بلى كؿمحن:
 لاحخياػا اللاهىواً :يىن البىً الخجاعي ملؼما بخيىٍىه كاهىها ،ؤي ًجب ٖلىبصاعة البىً ؤن جدخفٔ بجؼء مً ألاعباح واخخُاَي وطالً لضٖم مغهؼه اإلاالي
وبىاء ؾمٗت َُبت له.
 لاحخياػا الخاصً :يىن البىً الخجاعي خغا في الاخخفاّ به ،وغالبا ما ًُلمٖلى هظا الىىٕ مً الاخخُاَي اؾم الاخخُاَي الخفي.
ج .الـإزباح غير اإلاىشعت :وهي جلً اإلابالغ التي ٌٗمض البىً ٖضم جىػَٗها مً بحمالي ؤعباخه ،وهي
مبالغ ماكخت بُبُٗتها خُث ؤهه ًخم خؿابها ٖىض جلضًغ اإلاىاعص اإلاخاخت لالؾخسضام ؤو
الخىُْف .فاألعباح غحر اإلاىػٖت بهظا اإلاٗجى هي ٖباعة ًٖ بىض طو َبُٗت اهخلالُت ًلُض فُه ما
ًدلله البىً مً ؤعباح جمهُضا لخىحيهها بلى غاًتها النهاثُت ،ؾىاء ؤواهذ جىػَٗاث ٖلى
اإلاؿاهمحن ؤو صٖم الاخخُاَي ؤو حغُُت الخؿاعة.

9

د .اإلاخصصاث :وٍلهض بها ألاعنضة التي ًخم جدمُلها بحمالي الغبدُت اإلادللت في نهاًت الفترة
اإلاالُت ،بغغى مىاحهت ْغوف غحر مغغىب فيها ومً ؤمثلت طلً مسههاث الضًىن
اإلاكيىن فيها ،ومسهو هبىٍ ؤؾٗاع ألاوعاق اإلاالُت ،ومسهو اؾتهالن ألانىٌ
الثابخت.
 1.1اإلاىازد غير الراجيت :وهي اإلاىاعص اإلاالُت التي ًخدهل ٖليها البىً الخجاعي مً غحر اإلاؿاهمحن،
وهي جمثل اليؿبت ألاهبر مً بحمالي مىاعصه .وحكمل اإلاىاعص غحر الظاجُت ما ًلي:
ؤ .الىداجع :حٗخبر الىصاج٘ اإلاهضع الغثِس ي إلاىاعص اإلاهاعف الخجاعٍت ،وهي ٖباعة ًٖ صًىن مؿخدلت
ألصخابها ٖلى طمت البىً جيىن في نىعة بًضإ خلُلي ًمىً للبىً الخجاعي اؾخسضامها.
وٍمىً الخمُحة بحن ؤعبٗت ؤهىإ مً الىصاج٘ وهي :
 الىداجع الجازٍت :وحؿمى ؤًًا بالىصاج٘ جدذ الُلب ،وهي ٖباعة ًٖ مبلغ مالي ًىصٕ
لضي البىً الخجاعي وٍخٗهض هظا ألازحر بضفٗه في ؤي وكذ ٌكاء فُه ناخب الىصٌٗت
سخب حؼء ؤو ول وصٌٗخه صون ؾابم اهظاع ،وٖاصة ال جضف٘ البىىن الخجاعٍت فاثضة
ٖلى هظا الىىٕ مً الىصاج٘ بال في بٌٗ الخاالث الاؾخثىاثُت،هإن ًيىن ملضاع
الىصٌٗت الجاعٍت هبحر بالٗملت الهٗبت.
 الىداجع ألحل :وهي ٖباعة ًٖ مبلغ مالي ًىصٕ لضي البىً الخجاعي ،ال ًدم لهاخبه
السخب مىه بال بٗض اهلًاء مضة ػمىُت مُٗىت ًخفم ٖليها مؿبلا بِىه وبحن البىً
ٖىض الاًضإ للاء خهىله ٖلى فاثضة.
 وداجع بةخؼاز :وهي ٖباعة ًٖ ؤمىاٌ مىصٖت لضي البىً الخجاعي ال ًدم ألصخابها
السخب منها بال بٗض بزُاع البىً بفترة جدضص ٖىض ؤلاًضإ وباإلالابل ًضف٘ البىً
فاثضة ٖلى هظه الىصاج٘.
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 وداجع الخىفير  :وحؿمى ؤًًا بالىصاج٘ ؤلاصزاعٍت ،وهي وصاج٘ ًخم الخٗامل بها مً
خُث السخب وؤلاًضإ بمىحب صفتر زام ،وٍخدهل هظا الىىٕ ٖلى فىاثض مدضصة.
ب .الحظاباث اإلادًىت للمصازف ألاخسي :وحكمل حمُ٘ التةاماث البىً الخجاعي اججاه البىىن
ألازغي ،وجمثل هظه الخؿاباث مهضعا هاما مً اإلاهاصع التي ًدهل منها البىً ٖلى اإلاىاعص اإلاالُت
التي ًدخاحها لللُام باؾخسضاماجه الدكغُلُت اإلاسخلفت.
ج .لاكتراض مً البىً اإلاسهصي :جلجإ البىىن الخجاعٍت الى الاكتراى مً البىً اإلاغهؼي بطا ما
اٖتريتها مكيلت في الؿُىلت ،فالبىىن جدخفٔ لضي البىً اإلاغهؼي باخخُاَي هلضي وبإنىٌ ؤزغي
ٖلى صعحاث مسخلفت مً الؿُىلت ،فةطا لم ًىفي الاخخُاَي الىلضي إلاىاحهت َلباث اإلاىصٖحن لسخب
مبالغ هلضًت مً وصائهم فةن البىىن الخجاعٍت جلجإ بلى البىً اإلاغهؼي وجُلب مىه كغوى ملابل
جلضًم يماها إلاا جلتريه مً مبالغ،هإوعاق مالُت ؤو ؤوعاق ججاعٍت ؤو غحر طلً مً الًماهاث.

 .1اطخخداماث ألامىاٌ في البىىن الخجازٍت:
حكحر الاؾخسضاماث الى هُفُت الاؾخفاصة مً مىحىصاث البىً الخجاعي ،ؤو بمٗجى آزغ جمثل
اؾدثماعاجه ،فهضف جدلُم الغبدُت باليؿبت للبىً الخجاعي ًفغى ٖلُه ٖضم جغن مىاعصه الىلضًت
ٖاَلت ال جضع ٖاثضا ،بل ًخٗحن ٖلُه ؤن ًىْفها في مسخلف الاؾخسضاماث اإلامىىت ،وبىاءا ٖلى طلً
فةن هظه الاؾخسضاماث حُٗي لىا فىغة واضخت ًٖ ألاوحه اإلاسخلفت ليكاٍ البىً الخجاعي.
وٍمىىىا جلؿُم اؾخسضاماث البىً الخجاعي خؿب صعحت ؾُىلتها زالزت مجمىٖاث :
 1.1مجمىعت ألازددة الىلدًت الحاطسة :وجخمثل في الؿُىلت الىلضًت الياملت ،وهي ٖباعة ًٖ
ؤعنضة ال جدلم ؤي ٖاثض للبىً الخجاعي ،مما ًدخم ٖلُه ججىب ججمُض الىثحر مً ؤمىاله في هظه
ألانىٌ وبال حٗغى للخؿاعة ،وم٘ طلً ًفغى اللاهىن ٖلى البىىن الخجاعٍت الاخخفاّ بيؿبت مُٗىت
مً ؤعنضتها اإلاؿخمضة مً الىصاج٘ .ولألعنضة الىلضًت الخايغة في البىىن الخجاعٍت ٖضة ؤقياٌ وهي:
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ؤ .هلىد حاطسة في خصٍىت البىً الخجازي :وهي ٖباعة ًٖ ؤوعاق هلض كاهىوي وهلىص
مؿاٖضة وٖمالث ؤحىبُتً ،دخفٔ بها البىً في زؼٍيخه إلاىاحهت َلباث اإلاىصٖحن
وحؿضًض كُمت الكُياث اإلاسخىبت ٖلى وصاجٗهم.
ب .ؤزددة هلدًت مىدعت لدي البىً اإلاسهصيً :لؼم البىً اإلاغهؼي البىىن الخجاعٍت
باالخخفاّ لضًه بجؼء ؤو وؿبت مُٗىت مً ؤنىله الىلضًت ووصاجٗه في قيل عنُض صاثم
وصاثً ،وٍدضص البىً اإلاغهؼي هظه اليؿبت وفلا إلالخًُاث الؿُاؾت الىلضًت.
ج .ؤدىٌ جحذ الخحصيل :وهي ٖباعة ًٖ ؤنىٌ في مغخلت الجباًت والخدهُل،بط ًمىً
جدىٍلها بلى ؾُىلت هلضًت واملت بؿهىلت مثل الكُياث اإلاؿخدلت ٖلى البىىن ألازغي.
 1.1مجمىعت ألادىٌ التي حغلب عليها طمت الظيىلت :وٍُلم ٖليها الؿُىلت مً الضعحت
الثاهُت ،وهي ؤهىإ مً الخىُْف كهحر ألاحل ًمىً جدىٍلها بلى هلىص خايغة بةحغاءاث بؿُُت
وجيلفت ػهُضة ،وهي جدلم هضفا مؼصوحا ،الؿُىلت اإلاغجفٗت والٗاثض مً الاؾخغالٌ.
ومً ؤهم ؤهىإ هظه اإلاجمىٖت مً ألانىٌ ًمىىىا ؤن همحة بحن:
ؤ .ؤوزاق حىىميت كصيرة ألاحل :وجيىن ٖاصة في قيل ؤصوهاث زؼاهت وهي ٖباعة ًٖ
ؾىضاث جهضعها الخيىمت وجلضمها بلى البىً الخجاعي ملابل خهىلها ٖلى كغى مً
هظا ألازحر ،جخمحة بخىافغ الًمان في اؾترصاص كُمتها م٘ جدلُلها لٗاثض ملبىٌ ،وٍيىن
البىً اإلاغهؼي ٖلى اؾخٗضاص صاثم لخدىٍل كُمتها بلى هلىص خايغة.
ب .ألاوزاق الخجازٍت اللابلت للخصمٌٗ :خبر زهم ألاوعاق الخجاعٍت مً ؤهم اإلاجاالث
التي ٌؿدثمغ فيها اإلاهغف الخجاعي ،والفىغة ألاؾاؾُت في ٖملُت زهم ألاوعاق الخجاعٍت
هى لجىء ؤخض ألاشخام بلى البىً الخجاعي للخهىٌ ٖلى هلىص خايغة ملابل الخىاػٌ
ًٖ حؼء مً كُمت الىعكت الخجاعٍت التي لم ًدً جاعٍش اؾخدلاكها بٗض،بط ًلىم البىً
الخجاعي بخلضًم كُمت الىعكت بلى الؼبىن ملابل خهىله ٖلى ٖمىلت واإلاخمثلت في ؾٗغ
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الخهم وٍدخفٔ بالىعكت الخجاعٍت ختى مىٖض اؾخدلاكها،هما ٌؿخُُ٘ بطا ما اخخاج
بلى ؾُىلت ؤن ًلىم بةٖاصة زهم بًٗها لضي اإلاهغف اإلاغهؼي ملابل ؾٗغ بٖاصة
زهم ؤكل مً ؾٗغ الخهم الظي خهل ٖلُه مً الٗمالء.
ج .اللسوضٌٗ :خبر مىذ اللغوى ؤو بجاخت الاثخمان اليكاٍ الغثِس ي للبىً الخجاعي،
وجدلم اللغوى بمسخلف ؤهىاٖها ٖاثضا ؤهبر مً ؤهىإ الخىُْف الؿالفت الظهغ ،غحر
ؤنها في هفـ الىكذ جخًمً مساَغ هبحرة .وؾيخُغق الى هظا الٗىهغ بص يء مً الخفهُل
في مدىع آزغ.
د .ؤوزاق ماليت واطدثمازاث :حؿدثمغ البىىن الخجاعٍت قُغا مً مىاعصها في قغاء ألاوعاق
اإلاالُت مً ؤؾهم وؾىضاث ،هٓغا إلاا جضعه مً صزل مغجف٘ ،وحٗخبر هظه ألاوعاق ؤكل ؾُىلت
مً ألاوعاق الخجاعٍت اللابلت للخهم وألاوعاق الخيىمُت اللهحرة ألاحل ،بط لِـ مً
الؿهل بُٗها بؿغٖت زانت ٖىضما ٌؿىص الغوىص ؤؾىاق اإلااٌ ،وكض ًخُلب مً ؤصخابها
ؤلاهخٓاع ختى جاعٍش الاؾخدلاق بال ؤن الٗاثض ٖليها ًيىن هبحرا.
 3.1مجمىعت ألادىٌ الثابخت  :هظه ألانىٌ و بن واهذ ٖلُمت في خض طاتها بال ؤنها حٗخبر
يغوعٍت للُام البىً بىْاثفه ،وجخمثل هظه ألانىٌ في اإلاباوي التي ًماعؽ فيها البىً وكاَه،
وألاصواث واإلاٗضاث التي ٌؿخسضمها ،بااليافت الى بٌٗ ألانىٌ ألازغي التي لها نلت وزُلت
بٗملُاث ؤلاكغاى مثل مساػن البىً التي ًدفٔ بها ؤهىإ الًماهاث الُٗيُت التي جيىن
بدىػجه.
خامظا .وظاثف البىىن الخجازٍت:
للض مغث الخضماث اإلاهغفُت هغحرها مً ؤوحه اليكاٍ الاكخهاصي بالٗضًض مً مغاخل
الخُىع ،خُث جدىٌ اليكاٍ مً مجغص اللُام بٗملُاث ؤلاكغاى وؤلاًضإ بلى اللُام بىْاثف ؤزغي
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فغيها واك٘ الخُىع والىمى الؿغَ٘ في مسخلف ألاوكُت الاكخهاصًت في صوٌ الٗالم اإلاسخلفت ،وٖلى
هظا ألاؾاؽ ًمىً جلؿُم الىْاثف البىىُت بلى وْاثف جللُضًت ووْاثف خضًثت.
 .1الىظاثف الخلليدًت:
ًمىً بًجاػ ؤهم الىْاثف الخللُضًت فُما ًلي :
 1.1كبىٌ الىداجع :حٗض هظه الىُْفت ؤوٌ وؤهم وْاثف البىىن الخجاعٍت ،وكبىٌ الىصاج٘ مٗىاه
جللي البىً الخجاعي مبالغ بٗمالث مسخلفت جيىن واحبت الضف٘ ؤو الخإصًت ٖىض الُلب ؤو بٗض
بهظاع في جاعٍش اؾخدلاق مٗحن ،وهظا خؿب هىٕ الىصٌٗت .وباٖخباع الىصاج٘ ؤهم مهاصع
البىىن الخجاعٍت فةن البىً ٌٗمل بُغق مسخلفت لجظبها ؾىاء ًٖ َغٍم زلم ؤوُٖت
اصزاعٍت حضًضة ؤهثر بغغاء للمضزغًٍ ؤو بالُغق الؿٗغٍت.
 1.1مىح لاثخمان :ؾيخُغق لهظا الٗىهغ بالخفهُل في مدىع آزغ.
 3.1خلم الىلىد :حٗخبر وُْفت زلم الىصاج٘ مً ؤهم الىْاثف التي جلىم بها البىىن الخجاعٍت إلاا
لها مً جإزحر ٖلى الاكخهاص اللىمي ،فالبىً الخجاعي بةمياهه مىذ كغوى جفىق بىثحر كُمت
ألامىاٌ اإلاىصٖت لضًه ،مما ًدؿبب في ػٍاصة همُت الىلىص في خضوص متةاًضة ،وجدضر ٖملُت
زلم هلىص الىصاج٘ ٖىضما ًلىم البىً بةكغاى حؼء مً مىاعصه اإلاالُت اإلاخاخت ،زم ًلىم
اإلالترى ؤو اإلاؿخفُض بةًضإ اللغى في بخضي اإلاهاعف التي ًخيىن منها الجهاػ اإلاهغفي،
وٍُلم ٖلى هظه الىصاج٘ بالىصاج٘ اإلاكخلت جمُحةا لها ًٖ الىصاج٘ ألانلُت التي جخمثل في كُام
ؤخض الٗمالء بةًضإ هلىص ؤو قُياث خهل ٖليها مً وخضاث زاعج الجهاػ اإلاهغفي.
 .1الىظاثف الحدًثت:
لم حٗض وْاثف البىىن الخجاعٍت كانغة ٖلى مماعؾت اإلاهىت الخللُضًت اإلاخمثلت في ؤنها وؾُِ
بحن اإلالغيحن واإلالتريحن بل ؤنبدذ جلىم بىْاثف ٖضًضة ًمىً اًجاػها فُما ًلي:
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 1.1الليام بخدماث ألاوزاق اإلااليت لحظاب العمالءً :لىم البىً الخجاعي بةنضاع ألاوعاق
اإلاالُت في قيل ؤؾهم وؾىضاث هُابت ًٖ ٖمالثه بما ٌكمل طلً ٖملُاث الاهخخاب،
وجدهُل ألاكؿاٍ مً اإلاىخدبحن وعص الؼٍاصة باالهخخاب بليهم ،هما ًىىب ًٖ ٖمالثه في جللي
َلباث الكغاء والبُ٘ لألوعاق اإلاالُت ،ؤي ؤهه ًلىم بكغاء وبُ٘ ؤؾهم وؾىضاث لخؿاب
الٗمالء وخفٓها لهم وجدهُل هبىهاتها في مىاٖض للاء خهىله ٖلى ٖمىلت.
 1.1جلدًم خدماث اطدشازٍت للمخعاملين :كض ًبضو ؤن جلضًم زضماث اؾدكاعٍت لِـ له
ٖالكت مباقغة بُبُٗت وكاٍ البىىن ،ولىً الخجاعب التي مغث بها البىىن ؤزظث جدخم
ٖلى بصاعتها الخفهم وؤلاإلاام اليامل بهظه الىُْفت ،فغالبا ما ًجض اإلاؿاوٌ ٖلى البىً هفؿه
همؿدكاع مالي إلاكغوٕ الٗمُل ،وبظلً ؤنبدذ مٗٓم البىىن الخجاعٍت حكترن في بٖضاص
الضعاؾاث اإلاالُت اإلاُلىبت للمخٗاملحن مٗها ٖىض بوكائهم للمكغوٖاث ،باٖخباع ؤن الفلؿفت
اإلاهغفُت الؿلُمت حٗخبر مهلخت البىً ومهلخت اإلاكغوٕ هي مهلخت مكترهت.
 3.1خصم و جحصيل ألاوزاق الخجازٍت لصالح العمالء.
 2.1ادخاز اإلاىاطباثً :لهض باصزاع اإلاىاؾباث جلً اإلاضزغاث التي ًدخفٔ بها اإلاخٗاملحن في
البىً إلاىاحهت هفلاث مىاؾباث مُٗىت مثل هفلاث الؼواج وهفلاث مىؾم الانُُاف
وغحرها .وحصج٘ البىىن الخجاعٍت مثل هظه اإلاضزغاث ًٖ َغٍم مىذ فىاثض مجؼٍت ألصخابها،
ؤو مىدهم حؿهُالث اثخماهُت زانت جدىاؾب م٘ مضزغاتهم ،وٍاصي هظا الىىٕ مً الخضماث
بلى ػٍاصة مىاعص البىً هدُجت لتراهم اإلاضزغاث اإلاىؾمُت زانت بطا جىىٖذ هظه اإلاضزغاث
واعجف٘ ٖضص اإلاضزغًٍ.
 5.2الليام بعملياث ؤمىاء لاطدثماز لحظاب العمالءً :يص ئ البىً الخجاعي بصاعة زانت مهمتها
اللُام بٗملُاث الاؾدثماع هُابت ًٖ ٖمالثه الظًً لِـ لهم الىكذ ؤو الخبرة اليافُت لللُام
 أنظر الصفحتين .21،21
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بمباقغة هظه الٗملُاث ،ومً ؤهم وْاثف بصاعة ؤمىاء الاؾدثماع بصاعة ألامىاٌ للٗمالء وجىفُظ
وناًاهم وبصاعة جغواتهم وعٖاًت اللهغ مً ؤبىائهم و بصاعة ممخلياث مً ٌٗمل منهم في
الخاعج...بلخ.
 2.1جإخير الخصاثً الحدًدًت للعمالءٖ :لض بًجاع الخؼاثً الخضًضًت ،مً الخضماث اإلاهغفُت
التي ًلضمها البىً الخجاعي لٗمالثه ،وجدلم هظه الخضمت فىاثض هبحرة ؾىاء للبىً الخجاعي ؤو
للٗمُل ،فالبىً ًإزظ ؤحغه وًٍم بلُه ٖمالء حضص ،والٗمُل ٌؿخٗمل الخؼٍىت في ؾغٍت وال
ًُل٘ ؤخض ٖلى ؤؾغاعه وممخلياجه وال جيىن ٖغيت للؿغكت ؤو الًُإ.
 2.1بيع وشساء العمالث ألاحىبيت :جلىم البىىن الخجاعٍت بٗملُاث بُ٘ وقغاء ؤوعاق الىلض
والبىىىىث ألاحىبي بلى حمهىع الٗمالء ،بهضف جىفحر كضع واف منها إلاىاحهت خاحت ٖمالثه وهظا
جدلُم عبذ بطا واهذ ؤؾٗاع الكغاء ؤكل مً ؤؾٗاع البُ٘.
 2.1خدماث البؼاكت لاثخماهيت :حٗخبر زضماث البُاكت الاثخماهُت مً ؤقهغ الخضماث اإلاهغفُت
التي اؾخدضزتها اإلاهاعف الخجاعٍت ،وجخلخو هظه الخضمت في مىذ ألافغاص بُاكت مً
البالؾدًُ جدخىي ٖلى مٗلىماث ًٖ الٗمُل وبمىحب هظه البُاكت ٌؿخُُ٘ الٗمُل ؤن
ًخمخ٘ بسضماث الٗضًض مً اإلادالث اإلاخفلت م٘ البىً ،خُث ًيىن بةمياهه قغاء بًاج٘ ؤو
صزىٌ اإلاُاٖم بضون اللُام بالضف٘ الفىعي هلضاٖ ،لى ؤن جخم ٖملُت الؿضاص زالٌ مضة ال
جخجاوػ الكهغ مً اؾخالمه الفىاجحر ،وال ًضف٘ الٗمُل ؤًت فىاثض ٖلى هظا الاثخمان بطا كام
بالؿضاص زالٌ ألاحل اإلادضص.
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اإلاحىز الثاوا :البىً اإلاسهصي
ٌٗض البىً اإلاغهؼي مً ؤهم اإلااؾؿاث اإلاالُت ،خُث ًلىم بضوع مهم في الهُيل اإلاالي واإلاهغفي،
فهى بىً الخيىمت وٍضها اللىٍت التي حؿاٖضها في بصاعة الؿُاؾت الىلضًت والغكابت ٖلى البىىن
الخجاعٍت .وحٗخبر وكاَاجه في غاًت ألاهمُت ،ووحىصه يغوعي لخىفُظ الؿُاؾت الىلضًت .
ؤوال .وشإة البىً اإلاسهصي:
بن الجضوع الخاعٍسُت للهحرفت اإلاغهؼٍت جمخض بلى مىخهف اللغن الؿاب٘ ٖكغٖ ،ىضما لىخٔ
ؤهه في الٗضًض مً البلضان ،ؤزض ؤخض اإلاهاعف ًخىلى جضعٍجُا مهمت بنضاع ألاوعاق الىلضًت،
واللُام بضوع الىهُل اإلاالي والهحرفي للخيىمت ،بٗض ؤن وان خم بنضاعها مترووا ليل اإلاهاعف،
وٖلى هظا ألاؾاؽ ٌؿمى هظا اإلاهغف في البضاًت بىً الانضاع ؤو البىً الىَجي ،وهجم ًٖ جغهحة
الانضاع في ًض بىً واخض ،ؤن ؤنبدذ مؿإلت جىُٓم بنضاع الٗملت ،ويمان جدىٍلها بلى طهب ؤو
فًت ؤو ؤلازىحن مٗا ؤهم وْاثفه ألاؾاؾُت ،وبمغوع الىكذ وهىدُجت لخُىع الٗمل اإلاهغفي جىؾٗذ
وْاثفه ،وؤغغايه لخدىاوٌ جىُٓم ؤلانضاع وؤلاقغاف ٖلى الاثخمان ٖلى خض ؾىاء.
وٍمىً اللىٌ في هظا الهضص ؤن بىً عٍىـ الؿىٍضي ٖام  ،1656وبىً اهيلترا ٖام ،1694
ٌٗضان مً ؤواثل بىىن ؤلانضاع في الٗالم هما ًغح٘ لهما الفًل في جُىٍغ فً الهحرفت اإلاغهؼٍت،
زم بٗض طلً جم بوكاء بىً فغوؿا ٖام  1800وبىً هىلىضا  ،1814والبىً الىَجي الىمؿاوي
 1817والبىً الىَجي البلجُيي  ،1850وبىً عوؾُا  1860وبىً ؤإلااهُا  ،1875وبىً الُابان .1882
ومً اإلاالخٔ ؤن بىىن ؤلانضاع في نىعتها ألاولى ،واهذ بىىوا ججاعٍت زم مىدتها الخيىماث
امخُاػا الخخياع الٗملت م٘ خلها في ؤلاقغاف ٖليها وؾحرها َبلا للىاٖض مغؾىمت هما خضر في
هىلىضا ٖام  ،1814والىمؿا ٖام  ،1817واهجلترا  ،1844وفغوؿا  ،1848وعوؾُا  ،1860واؾباهُا
 ،1873والُابان ،1882 ،والؿىٍض  .1897وكض جمسٌ ًٖ هظا الامخُاػ ؤن جمحةث بىىن ؤلانضاع
ًٖ غحرها مً البىىن ألازغي ،وبمغوع الؼمً وبٗض ؤن هؿبذ بىىن ؤلانضاع اخترام البىىن ألازغي
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وقإ اؾخٗماٌ ألاوعاق الىلضًت مً كبلها وجىليها الىهُل اإلاالي للضولت ،جىؾٗذ ازخهاناتها
لدكمل لِـ ؤلانضاع فلِ ،بل بًًا اإلادافٓت ٖلى اخخُاَاث البلض مً الظهب ،هما وحضث
اإلاهاعف الجاعٍت ؤهه مً اإلاىاؾب لها ؤن جدخفٔ لضي بىً ؤلانضاع بدؿاب زام جىصٕ فُه
اعنضتها الىلضًت ،وبظلً ؤنبذ بىً ؤلانضاع ًلىم بىُْفت ألامحن ؤو الخاعؽ الخخُاَاث البىىن
الخجاعٍت ،ومً هظه الىُْفت جفغٖذ وْاثف ؤزغي ؤهمها اٖخباعه هملجإ ؤو هملغى ؤزحر جلجإ بلُه
اإلاهاعف الخجاعٍت للتةوٍض بالؿُىٌ ولما واهذ هىان يغوعة لظلً ،وفي نهاًت اللغن الخاؾ٘ ٖكغ
ؤوكئذ الٗضًض مً بىىن ؤلانضاع في بلضان الٗالم ،وحمُ٘ هظه البىىن اخخىغث ؤلانضاع مىظ
وكإتها والؿبب في مىذ امخُاػ بنضاع ألاوعاق الىلضًت بلى بىً واخض ،ؤن جىخُض ؤلانضاع ٌؿهل
بقغاف الضولت ٖلُه وٍؼٌ خالت ؤلافغاٍ في ؤلانضاع التي جيكإ ًٖ حٗضصًت حهت ؤلانضاع.
وٖىضما ؤصعهذ الخيىماث زُىعة اخخياع خم ؤلانضاع مً كبل ماؾؿاث مهغفُت زانت في
خحن ؤن ؤلانضاع ًمـ مهلخت ٖامت ،اججهذ الى جإمُمها ،ومً ؤوضح ألامثلت ٖلى طلً جإمُم بىً
فغوؿا ٖام  1945واهجلترا ٖام .1946
ثاهيا .حعسٍف البىً اإلاسهصي:
ٌٗغف البىً اإلاغهؼي بإهه :اإلااؾؿت اإلاالُت التي جلف ٖلى كمت الجهاػ اإلاهغفي في الضولت،
ويهضف ؤؾاؾا بلى جدلُم اإلاهالح الاكخهاصًت الٗامت ،وال يهضف بلى جدلُم الغبذ هؿاثغ البىىن
ألازغي.
هما ٌٗغف بإهه :ماؾؿت هلضًت خيىمُت تهُمً ٖلى الىٓام الىلضي واإلاهغفي في البلض ،وٍل٘
ٖلى ٖاجله مؿاولُت ب نضاع الٗملت ومغاكبت الجهاػ اإلاهغفي ،وجىحُه الاثخمان لؼٍاصة الىمى
الاكخهاصي للمدافٓت ٖلى الاؾخلغاع الىلضي ًٖ َغٍم جىفحر الىمُاث الىلضًت اإلاىاؾبت صازل
الاكخهاص وعبُها بداحاث اليكاٍ الاكخهاصي.
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هما ًمىً حٗغٍفه بإهه :الهُئت اإلاؿاولت ًٖ بنضاع البىىىىث وجًمً بىؾاثل قتى ؾالمت
ألاؾـ واللىاٖض التي ًلىم ٖليها الىٓام اإلاهغفي ،وٍىول بليها ؤلاقغاف ٖلى الؿُاؾت الىلضًت
والاثخماهُت وما ًفغػه طلً مً جإزحراث اكخهاصًت واحخماُٖه.
وما ًالخٔ ًٖ الخٗاعٍف الؿابلت هى ؤهه اؾدىضث حمُٗها في حٗغٍف البىً اإلاغهؼي بلى
الىْاثف التي ًلىم بها.
ثالثا .خصاثص البىً اإلاسهصي:
ًىفغص البىً اإلاغهؼي بؿماث جمحةه ًٖ البىىن الخجاعٍت مً ٖضة ؤوحه جىمً في ملىُخه
وؤهضافه وَبُٗت ٖملُاجه واإلاخٗاملحن مٗه وٍمىً جىيُذ طلً فُما ًإحي:
 ملىيخهٌٗ :خبر البىً اإلاغهؼي ماؾؿت هلضًت طاث ملىُت ٖامت ،فالضولت هي التي جخىلى بصاعجه
وؤلاقغاف ٖلُه مً زالٌ اللىاهحن التي جلغها ،م٘ يغوعة بُٖاثه اؾخلاللُت ٖىض كُامه
بىْاثفه.
 ؤهدافه  :يهضف البىً اإلاغهؼي بلى ػٍاصة الىاجج اللىمي وعف٘ مٗضٌ همىه ،هما يهضف بلى عف٘
مؿخىي الخىُْف وجدلُم الاؾخلغاع في ألاؾٗاع ،وجدلُم الاؾخلغاع اإلاالي والىلضي في
اإلاجخم٘ ،وطلً مً زالٌ الؿُاؾت الىلضًت.
 اإلاخعاملين معهً :غهؼ البىً اإلاغهؼي حل ؤٖماله م٘ ماؾؿاث الخيىمت ،والخؼٍىت الٗامت،
واإلااؾؿاث ألازغي ،وهاصعا ما ًخٗامل م٘ ألافغاص هما هى الخاٌ باليؿبت للبىً الىَجي
البلجُيي وبىً اًُالُا.
ً ىحض في ول بلض بىً مغهؼي واخض باؾخثىاء الىالًاث اإلاخدضة الامغٍىُت ،خُث ًىحض فيها
 12ماؾؿت للنضاع الىلضي زايٗت لؿلُت هلضًت مغهؼٍت ممثلت بمجلـ اخخُاٍ
الفضًغالي.
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زابعا .وظاثف البىً اإلاسهصي:
للبىً اإلاغهؼي ٖضة وْاثف عثِؿُت وهي:
 .1وظيفت ؤلادداز:
مً ؤهم وْاثف البىً اإلاغهؼي وُْفت بنضاع البىىىىث ،وللض جغجب ٖلى جغهحة هظه الىُْفت
في بىً واخض ما ًلي:
ػٍاصة زلت الجمهىع في الٗملت الىلضًت.
وحىص يمان ؤهبر يض ؤلافغاٍ في بنضاع الىلض مما ًازغ ٖلى الٗغى.
بمياهُت الخإزحر في حجم الاثخمان مً زالٌ الخإزحر في حجم الاخخُاَاث الىلضًت التي جدخفٔ
بها البىىن الخجاعٍت.
 .1وظيفت السكابت على لاثخمان:
خُث ًخدىم البىً اإلاغهؼي في الٗغى الىلضي بما ًخماش ى ومؿخىي اليكاٍ الاكخهاصي
اإلاغغىب ،مىٗا لخضور جطخم ؤو هؿاص ،وطلً مً زالٌ الخإزحر ٖلى كضعة البىىن الخجاعٍت ٖلى مىذ
الاثخمان وزلم الىصاج٘ ،بىاؾُت ؤصواث الؿُاؾت الىلضًت اإلاسخلفت.
 .3وظيفت البىً اإلاسهصي بصفخه بىً الحىىمت:
خُث ٌٗض البىً اإلاغهؼي بمثابت اإلاؿدكاع اإلاالي للخيىمت ولظلً فهى ًلىم بما ًلي:
الاخخفاّ بدؿاباث اإلااؾؿاث الخيىمُت.
صف٘ الفىاثض وؾضاص كُمت اللغوى هُابت ًٖ الخيىمت.
بكغاى الخيىمت.
جلضًم اإلاكىعة اإلاالُت والىلضًت للخيىمت إلاىاحهت اإلاكىالث الاكخهاصًت اليلُت.
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 .2وظيفت البىً اإلاسهصي بصفخه بىً البىىن:
ًلىم البىً اإلاغهؼي بهظه الىُْفت مً مً زالٌ:
الاخخفاّ باخخُاَُاث البىىن الخجاعٍت ؤو حؼء منها.
بٖاصة زهم ألاوعاق الخجاعٍت لخؿاب البىىن الخجاعٍت.
حؿىٍت الخؿاباث بحن البىىن الخجاعٍت ًٖ َغٍم اإلالانت.
ًمثل اإلاالط الازحر إلكغاى البىىن الخجاعٍت ٖىضما جىاحه مكىالث في الؿُىلت.
 .5وظيفت العمل على بطخلساز طعس الصسف:
ًلىم البىً اإلاغهؼي بةصاعة اخخُاَاث الضولت مً الىلض ألاحىبي ،خُث ًدخفٔ بهظه الاخخُاَاث
وَؿخسضمها في جدلُم اؾخلغاع ؾٗغ نغف الٗملت الىَىُت ؤمام الٗمالث ألاحىبُت:
فٗىضما ًغجف٘ ؾٗغ الهغف ألاحىبي ( جىسفٌ كُمت الٗملت اإلادلُت)ً ،ضزل البىً
اإلاغهؼي هباج٘ في ؾىق الهغف ألاحىبي ،خُث ًبُ٘ الٗملت ألاحىبُت ليي ًسفٌ ؾٗغها.
وٖىضما ًدضر الٗىـ وٍىسفٌ ؾٗغ الهغف ألاحىبي ( جغجف٘ كُمت الٗملت الىَىُت)،
ًضزل البىً اإلاغهؼي همكتري للٗملت ألاحىبُت في ؾىق الهغف ألاحىبي ليي ًغجف٘
ؾٗغها.
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اإلاحىز الثالث :البىىن اإلاخخصصت
هٓغا ليىن اإلاهاعف الخجاعٍت ال جخمىً مً الخىؾ٘ في مىذ كغوى َىٍلت ألاحل جالثم اإلاخُلباث
الخمىٍلُت إلاكاعَ٘ الخىمُت في اللُاٖاث الؼعاُٖت والهىاُٖت وؤلاؾيان وغحرها ،وان مً الًغوعي
اًجاص ماؾؿاث جمىٍلُت جلضم جمىٍالث مخىؾُت وَىٍلت ألاحل لللُاٖاث اإلاظوىعة.
ؤوال .حعسٍف البىىن اإلاخخصصت:
هي جلً الىبىن التي جلىم بالٗملُاث اإلاهغفُت التي جسضم هىٖا مدضصا مً اليكاٍ
الاكخهاصي ،والتي ال ًيىن كبىٌ الىصاج٘ جدذ الُلب مً ؤوحه ؤوكُتها ألاؾاؾُت .هما حٗغف ٖلى
ؤنها جلً البىىن التي حٗمل ٖلى جمىٍل مكغوٖاث ؤو ٖملُاث اكخهاصًت ؤو ػعاُٖت ؤو ججاعٍت ،وطلً
وفلا لخسهو اإلاهغف وٍغح٘ الؿبب في هظا الخسهو الى ما جلخًُه ْغوف جمىٍل ول مً
هظه اإلاكغوٖاث طاث الُبُٗت اإلاخباًىت.
بن اإلاخمًٗ في الخٗاعٍف الؿابلت ًجض ؤن البىىن اإلاخسههت مً اإلافغوى ؤن ال جلبل وصاج٘
جدذ الُلب ؤو جلىم بإٖماٌ البىىن الخجاعٍت ،ألنها ماؾؿاث مالُت وؾُُت مخسههت ،بال ؤهه في
واك٘ ألامغ ،فةن الىثحر منها ػاوٌ الىثحر مً ؤٖماٌ البىىن الخجاعٍت.
ثاهيا.خصاثص البىىن اإلاخخصصت:
جخمحة البىىن اإلاخسههت ًٖ غحرها مً البىىن بٗضة زهاثو ؤهما:
 ال حٗخمض في مىاعصها ٖلى الىصاج٘ هما هى الخاٌ في البىىن الخجاعٍت ،وبطا ما كبلذ بٌٗ هظه
البىىن وصاج٘ فةنها ال جمثل اإلاىعص الغثِس ي للخىُْف.
ٖ اصة حٗخمض في مىاعصها ٖلى عئوؽ ؤمىالها ،وما جهضعه مً ؾىضاث حؿخدم الضف٘ بٗض آحاٌ
َىٍلت وما حٗلضه مً كغوى َىٍلت ألاحل جدهل ٖليها مً البىً اإلاغهؼي والبىىن الخجاعٍت.
 كض ًيىن حاهبا مً ؤهضاف البىىن كىمُا احخماُٖا ،لظلً كض حُٗنها الضولت وجمىدها اللغوى
بؿٗغ فاثضة ممحة .
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 ال ًلخهغ وكاٍ هظه البىىن ٖلى ٖملُاث الاكغاى والدؿلُف فلِ ،بل جلىم باالؾدثماع
اإلاباقغ بما ًٖ َغٍم بوكاء مكغوٖاث حضًضة ؤو اإلاؿاهمت في عئوؽ ؤمىاٌ اإلاكغوٖاث ،ؤو
جلضًم الخبراث الفىُت واإلاكىعة في مجاٌ جسهو البىً.
 جدخاج ؤوكُتها بلى جمىٍل َىٍل ألاحل ،وزبراث زانت ،ومٗغفت بُبُٗت الٗملُاث مثل
اليكاٍ الؼعاعي ؤو الهىاعي ؤو الٗلاعي.
 ال جخمخ٘ بمغوهت في الخىؾ٘ اإلاؿخمغ في وكاَها بال في خضوص مىاعصها بٗىـ الخاٌ ٖىض اإلاهاعف
الخجاعٍت.
ثاهيا .ؤمثلت عً البىىن اإلاخخصصت:
 .1بىىن الخىميت الصىاعيت:
جسخو هظه البىىن بخمىٍل اليكاٍ الهىاعي في اإلاجخم٘ ،وجلىم بخمىٍل الٗملُاث الجاعٍت في
مجاٌ الهىاٖت ًٖ َغٍم جمىٍل قغاء الخاماث واإلاىخجاث ههف اإلاهىٗت واإلاىخجاث جامت الهى٘،
لظلً جسخلف آحاٌ الاؾخدلاق للدؿهُالث التي جمىدها هظه البىىن وفلا لىىٕ الاثخمان اإلاُلىب،
فباليؿبت لكغاء ؤعاض ي اإلاهى٘ مثال كض ًهل ؤحل اللغوى إلاضة  20-10ؾىت ،وجلل هظه اإلاضة بلى
هدى  5ؾىىاث ٖىض جمىٍل الخجهحةاث آلالُت ،وجىسفٌ بلى مضة ال جخجاوػ ؾىت باليؿبت للخمىٍل
وقغاء مؿخلؼماث الاهخاج.
و بما ؤن هظه اإلاهاعف تهضف بلى النهىى باللُإ الهىاعي في الضولت ،فةن الخيىماث ٖاصة ما
حؿاهم بدهت هبحرة مً عؤؽ مالها ،هما ؤنها جىٖؼ للجهاػ اإلاهغفي ولكغواث الخإمحن ؤلاؾهام في عؤؽ
ماٌ هظه البىىن.
 .1بىىن الخىميت الصزاعيت:
وهي ميكأث مالُت جسخو في الخمىٍل الؼعاعي ،بغغى الخىؾ٘ في الغكٗت الؼعاُٖت للضولت،
وجدلُم ؤهبر كضع مً اإلادانُل الؼعاُٖت .وجمىذ البىىن الؼعاُٖت كغويا َىٍلت ومخىؾُت ألاحل
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لالؾخهالح ألاعاض ي ،وكهحرة ألاحل لخمىٍل اإلادانُل ختى جىطج .وجسخلف ؾُاؾت البىً في مىذ
اللغوى وفلا لٓغوف الضولت التي ٌٗمل في هُاكها ،هما جسخلف البىىن في جيىٍنها وبكغايها جبٗا
لظلً.
 .3البىىن العلازٍت:
وهي بىىن تهخم بخلضًم اللغوى الالػمت لكغاء الٗلاعاث في قيل ؤعاض ي وٖلاعاث مبيُت ؤو
لخمىٍل ٖملُت البىاء .فالنهىى بلُإ الاؾيان في الضولت ًخُلب حؿهُل ٖملُت البىاء التي جخُلب
ٖاصة مبالغ هبحرة ،وطلً ًٖ َغٍم مىذ البىىن الٗلاعٍت كغويا َىٍلت ألاحل جمخض بلى ( )20ؾىت،
وحٗخمض هظه البىىن في جمىٍل وكاَها ٖلى عئوؽ ؤمىالها وٖلض اللغوى َىٍلت ألاحل .وال ًلخهغ
صوعها ٖلى مجغص الاكغاى ،وبهما الغكابت اإلاهغفُت الياملت ٖلى ؤلاهفاق ،وعبُه بٗملُاث ؤلاهجاػ هما
ًإزظ البىً الٗلاعي ٖلى ٖاجله ؤًًا ؤلاصاعة الاكخهاصًت للمكغوٕ ،واللُام بسضمت الخٗمحر
وؤلاؾيان ،وليي جدلم جلً البىىن بٌٗ ؤلاًغاصاث فةنها حؿاهم في الاؾدثماع اإلاباقغ في اإلاكغوٖاث
مثل الفىاصق واإلاجمٗاث الؿياهُت .وجلىم البىىن الٗلاعٍت ؤًًا بخىحُه اإلاؿدثمغًٍ وبٖضاص صعاؾاث
الجضوي الاكخهاصًت ٖلى يىء الخبراث اإلاخسههت التي جخىافغ لضيها.
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اإلاحىز السابع .لاثخمان اإلاصسفي
ٌٗخبر الاثخمان اإلاهغفي وكاَا اكخهاصًا في غاًت ألاهمُت ،إلاا له مً جإزحر مدكابً ومخٗضص
ألابٗاص ٖلى الاكخهاص اللىمي ،فخىفحر ألامىاٌ ًضًغ عجلت الاكخهاص وٍامً الٗمالت وٍؼٍض مً َاكت
ؤلاهخاج صازل الاكخهاص اللىمي .هما ؤن الاثخمان اإلاهغفي ًىدس ي ؤهمُت هبحرة باليؿبت ليكاٍ
البىىن وزانت البىىن الخجاعٍت باٖخباعه مً ؤهم ؤوحه اؾدثماع اإلاىاعص اإلاالُت لضيها ،بط ًمثل
الجاهب ألاهبر مً ألانىٌ ،هما ًمثل الٗاثض اإلاخىلض ٖىه الجاهب ألاهبر مً بًغاصاتها.
ؤوال .حعسٍف لاثخمان اإلاصسفي:
في اللغت العسبيت ًلاٌ :بثخمً فالن فالها :ؤي اٖخبره ؤمُىا ،وبثخمً فالن فالن ٖلى هظا ؤي اجسظه
ؤمُىا ٖلُه ،والاثخمان هى ؤن وٗخبر اإلاغء ؤمُىا ؤي حضًغا بغص ألاماهت بلى ؤهلها ،ؤي حضًغا بالثلت.
ولاثخمان بلغت اللاهىن له مٗجى ؤوؾ٘ ،بط ٌٗجي حؿلُم الغحر ماال ٖلى ؾبُل الضًً ؤو الىصٌٗت ؤو
الىوالت ؤو ؤلاًجاع ؤو ؤلاٖاعة ؤو الغهً ،...وفي حمُ٘ جلً ألاخىاٌ ًخٗلم ألامغ بدؿلُم ماكذ للماٌ،ؤي
م٘ هُت اؾخٗاصجه.
ؤما في لغت لاكخصاد فىٗجي باالثخمان اإلاهغفي ،جلً الٗملُت التي بمىحبها ًلضم البىً للؼبىن
الثلت ،وطلً بمىده مبلغا مً اإلااٌ ؤو يمان مٗحن [الالتةام بالخىكُ٘] ملابل حٗهض الؼبىن بةعحإ
اإلابلغ زالٌ الفترة اإلاخفم ٖليها ويمً الكغوٍ اإلادضصة في الٗلض.
ثاهيا .عىادس لاثخمان اإلاصسفي:
لالثخمان اإلاهغفي ؤعبٗت ٖىانغ هي:
 .1عالكت مدًىهيت :خُث ًفترى وحىص صاثً وهى ماهذ الاثخمان ومضًً وهى مخللي الاثخمان م٘
يغوعة جىافغ ٖىهغ الثلت بُنهما.
 .1وحىد دًً :وهى اإلابلغ الىلضي الظي مىده الضاثً للمضًً والظي ًخٗحن ٖلى هظا ألازحر عصه لألوٌ.
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 .3اإلادي الصمني :وهى الٗىهغ الجىهغي في الاثخمان فهى ؤؾاؽ الخفغكت بحن اإلاٗامالث الفىعٍت
واإلاٗامالث الاثخماهُت ،وهى ٌكحر بلى الفترة التي جمط ي بحن خضور اإلاضًىهُت والخسلو منها.
 .2اإلاخاػسة :وجخمثل فُما كض ًخدمله ماهذ الاثخمان هىدُجت الهخٓاعه جاعٍش اؾخدلاق الضًً ولٗل
هظا مً بحن ؤؾباب خهىٌ الضاثً ٖلى فاثضة.
ثالثا .ؤدواث لاثخمان إلاصسفي:
ألاصاة هىا :هي ٖباعة ًٖ وزُلت جىضح التةاماث اإلالترى وخلىق اإلالغى مً خُث ألاكؿاٍ
والفىاثض ومىاُٖض الاؾخدلاق.
ومً ؤبغػ ؤصواث الاثخمان ما ًلي:
 .1ألاوزاق الخجازٍت :حٗض ألاوعاق الخجاعٍت مً ؤصواث الاثخمان كهحرة ألاحل ،والتي هي ؤؾاؾا ميىهت
مً الىمبُالت،الؿىض ألاصوى ،الكًُ ،ؤصواث الخؼاهت.
 .1ألاوزاق اإلااليت :حٗض ألاوعاق اإلاالُت مً ؤصواث الاثخمان الُىٍلت ألاحل و جخمثل زانت في
الؿىضاث ،فهي صًً ٖلى الجهاث التي جهضعها.
 .3الىلىد الىزكيت :حٗخبر الىلىص الىعكُت مً بحن ؤصواث الاثخمان فهي جللى كبىال لها مً َغف
ألافغاص ،وهى كبىٌ ًخىكف ٖلى صعحت زلتهم في الجهت اإلاهضعة لها وهي الضولت ،وما ًمحة هظه ألاصاة
ًٖ ؤصواث الاثخمان ألازغي هى ؾُىلتها الخامت.
زابعا .ؤهىاع لاثخمان اإلاصسفي:
بن الكيل الظي جخسظه ٖملُاث الاثخمان اإلاهغفي مخىىٕ ،وٍمىً جلؿُم جلً الٗملُاث بما
بدؿب َىٌ مضة الاثخمان ،ؤو مً خُث الصخو اإلاخللي لالثخمان ،ؤو مً خُث الغغى مً
الخهىٌ ٖلُه ،ؤو جبٗا للًماهاث اإلاُلىبت مً الؼبىن اإلاؿخفُض.
 .1مً حيث جازٍح لاطخحلاقً :ىلؿم الاثخمان خؿب هظا اإلاُٗاع بلى زالزت ؤهىإ هي:
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 5.2اثخمان كصير ألاحل :وهى طلً الاثخمان الظي جلل مضجه ًٖ ٖام ،وٖاصة ما جيىن فترة هظا
الىىٕ مً الاثخمان زالزت ؤو ؾخت ؤقهغ ،وٍىدهغ هضفه ألاؾاس ي في جمىٍل الٗملُاث الجاعٍت.
وٍمثل الاثخمان كهحر ألاحل مٗٓم ؤهىإ الخىُْف وؤفًلها في البىىن الخجاعٍت ،هما ؤهه ٌٗخبر
الفغٕ الغثِس ي للخىُْف وما ًفٌُ ًٖ طلً ًىحه ألوحه الخىُْفاث ألازغي.
 2.1اثخمان مخىطؽ ألاحل :وهى طلً الاثخمان الظي جتراوح مضجه بحن ٖام وزمؿت ؤٖىام،
وَؿخسضم ٖاصة لخمىٍل اإلاكغوٖاث في بٌٗ الٗملُاث الغؤؾمالُت [مثل جُىٍغ الاهخاج ؤو قغاء
آلاالث ] ،و اخخُاحاث ألافغاص الاؾتهالهُت.
 3.1اثخمان ػىٍل ألاحل :وهى ما جؼٍض مضجه ًٖ زمـ ؾىىاث بهفت ٖامت ،ومً ؤمثلخه اللغوى
التي جلجإ اإلاكغوٖاث بليها لخمىٍل اخخُاحاتها بلى عئوؽ ألامىاٌ الثابخت ؤو مىذ كغوى لخمىٍل
اإلاكغوٖاث إلاضة َىٍلت.
 .6مً حيث الغسض مً لاثخمانً :ىلؿم الاثخمان خؿب الغغى مً اؾخسضامه بلى ٖضة ؤهىإ
ه ـ ـي:
 1.2اثخمان اطتهالوا :وهى طلً الاثخمان الظي ًيىن الغغى مً اؾخسضامه اؾتهالوي ،هكغاء
الؿُاعاث واإلاٗضاث اإلاجةلُت لالؾخٗماٌ الصخص ي ...بلخ.
 1.1اثخمان اهخاجي :وهى طلً الاثخمان الظي ًيىن الغغى مً اؾخسضامه ػٍاصة الاهخاج ؤو ػٍاصة
اإلابُٗاث ،هكغاء اإلاىاص الخام الالػمت للهخاج ؤو قغاء آالث لخضُٖم الُاكت الاهخاحُت للمكغوٕ.
وعغم ؤن البىىن الخجاعٍت ال جدبظ مىذ اللغوى الاهخاحُت الغؤؾمالُت لُىٌ فترتها ولُبُٗت
اإلاساَغ التي جالكيها مً حغاء مىدها ،بال ؤهه ال ًىحض ما ًمىٗها مً مىدها ألهه كض جيىن ؤهبر
ؾالمت مً جمىٍل مكغوٖاث ؤزغي م٘ مغاٖاة ؾالمت اإلاغهؼ اإلاالي للٗمُل والخهىٌ ٖلى يمان
ُٖجي هبحر هغهً اإلاهى٘ ،وؤن ال جخجاوػ َىٌ فترة الىفاء زمـ ؤٖىام هدض ؤكص ى وؤن ًيىن
اؾتهالن اللغى جضعٍجُا َىٌ فترة اؾخدلاكه ووي٘ كُىص ٖلى الىىاحي اإلاالُت للملترى.
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 3.2اثخمان اطدثمازي :وهى طلً الاثخمان الظي ًمىذ لبىىن الاؾدثماع وقغواث الاؾدثماع لخمىٍل
اهخخابها في ؤوعاق مالُت حضًضة ،وٍيىن ٖلى قيل كغوى اؾدثماعٍت جمىذ الى ؾماؾغة ألاوعاق
اإلاالُت حؿخدم ٖىض الُلب ؤو ألحل ،هما جمىذ لألفغاص لخمىٍل حؼء مً مكترًاتهم مً ألاوعاق
اإلاالُت ،وٍمثل اللغى الاؾدثماعي حؼء مً كُمت الىعكت اإلاالُت اإلاكتراة ،فةطا ما خضر
واهسفًذ اللُمت الؿىكُت لألوعاق ،فةن اإلالترى مُالب بخغُُت كُمت الفغق ،وٍمىً للبىً
الخجاعي ؤن ًبُ٘ ألاوعاق اإلاالُت اإلاغهىهت لضًه في خالت امخىإ اإلالترى ًٖ حغُُت كُمت طلً
الفغق.
 4.2اثخمان ججازي :وجلجإ بلُه اإلاكغوٖاث بغغى جمىٍل حؼء مً عؤؾمالها الٗامل ؤو الجاعي ،مثل
جمىٍل مكترًاث اإلاىاص ألاولُت وؤحىع الٗماٌ ومهاعٍف الهُاهت والىكىص .وٍيىن هظا الاثخمان
ٖاصة إلاضة كهحرة ألاحل ؤي ألكل مً ؾىت ،وهى ًمثل وؿبت ال بإؽ بها مً ؤوكُت البىً
ؤلاكغايُت إلاالءمخه لُبُٗت اإلاىاعص اإلاالُت للبىً واإلاخمثلت ؤؾاؾا في الىصاج٘ وزهىنا الىصاج٘
جدذ الُلب.
 .3مً حيث الظمانٌٗ :خبر الًمان الىؾُلت التي حُٗي البىً جإمُىا يض زُغ ٖضم الؿضاص ،بط
ؤهه ٌؿاٖض البىً ٖلى اؾخالم خلىكه في اللغى ٖىضما ٌعجؼ الٗمُل ًٖ ؾضاصه .وجلؿم
اللغوى خؿب هظا اإلاُٗاع بلى هىٖحن ؤؾاؾُحن:
 1.3اللسوض اإلاىفىلت بظمان :ألانل ؤن ألاغلبُت الٗٓمى مً اللغوى جيىن مصخىبت
بًماهاث ،وٍُلم ٖلى هظه الًماهاث اؾم الًماهاث الخىمُلُت ألن صوعها هى حٗؼٍؼ ٖىانغ
الثلت اإلاىحىصة ؤنال .وجإزظ هظه الًماهاث بضوعها قيلحن هما:
 كسوض مىفىلت بظمان شخص ي :وفُه ًخضزل شخو آزغ ًخمخ٘ بالؿمٗت
الجُضة واإلاغهؼ اإلاالي الجُض ،فُخٗهض بالؿضاص في خالت عجؼ اإلالترى.

28

 كسوض مىفىلت بظمان عيني :وفُه جيىن اللغوى مًمىهت بًمان
خلُلي(بًاج٘ ،ؤوعاق مالُت ،همبُاالث  ،)...وٍيىن الًمان ُٖجي ٖاصة في
خالت الهفلاث الىبحرة ؤو الهفلاث طاث اإلاساَغ اإلاغجفٗت ،وٖمىما فهى
ًلترن باللغوى مخىؾُت وَىٍلت ألاحل.
 1.3كسوض غير مىفىلت بظمان :كض ًمىذ البىً كغيا ألخض ٖمالثه الجُضًً بضون ؤي هىٕ مً
الًماهاث ،وطلً بٗض الخدلم مً مغهؼه اإلاالي وؾمٗخه الجُضة وؾالمت ألاٖماٌ التي ًلىم بها،
وكُامه بدؿضًض التةاماجه في اإلاىاُٖض اإلادضصة باؾخمغاع.
 .2مً حيث الصخص اإلاظخفيد مً لاثخمان :خؿب هظا اإلاُٗاع ًمىً الخمُحة بحن هىٖحن مً
الاثخمان:
 1.4لاثخمان الخاص :وهى ما ًدهل ٖلُه ألافغاص ،وَٗخمض البىً الخجاعي في مىده لهظا الىىٕ مً
الاثخمان ٖلى الثلت التي ًىدؿبها ألافغاص لضي البىً والىيُٗت اإلاالُت الخالُت واإلاؿخلبلُت
اإلاخىك٘ جدلُلها مً َغف َالبي الاثخمان.
 2.4الاثخمان الٗام :وهى ما ٌٗلضه البىً م٘ الضولت ؤو بخضي هُأتها (ماؾؿاث ٖمىمُت ،مهالح
خيىمُت ،)...وحٗخمض كضعة الضولت في الخهىٌ ٖلى الاثخمان ٖلى اللضعة اإلاالُت ألفغاص اإلاجخم٘
وماؾؿاجه اإلاالُت والاؾخلغاع الؿُاس ي الظي جخمخ٘ به الخيىمت ،ومغهؼها اإلاالي وؾمٗتها في
حٗاملها م٘ ما ٖلضجه مً كغوى ؾابلت وٖلى وكذ بنضاع اللغى.

خامظا.ؤهميت لاثخمان اإلاصسفي وميزاجه:
ًمىً جىيُذ ؤهمُت الاثخمان اإلاهغفي ومحةاجه في آلاحي:
 .1ؤهميت لاثخمان اإلاصسفي  :بن الاثخمان اإلاهغفي وكاٍ اكخهاصي في غاًت ألاهمُت ،إلاا له مً
جإزحر مدكابً ومخٗضص ألابٗاص ٖلى الاكخهاص اللىمي ،فخىفحر ألامىاٌ ًضًغ عجلت الاكخهاص وٍامً
الٗمالت وٍؼٍض مً َاكت الاهخاج والضزل اللىمي.
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وجيب٘ الخاحت بلى الاثخمان اإلاهغفي هدُجت لٗضم وحىص جىافم ػمجي بحن جضفم ؤلاًغاصاث صازل
الاكخهاص وجضفم الىفلاث ،وكض ؤصي هظا الىي٘ اإلاؿخمغ م٘ َبُٗت خغهت الاكخهاص صاثما بلى وحىص
وخضاث اكخهاصًت لضيها فاثٌ في وكذ ما ،ووخضاث ؤزغي لضيها عجؼ وهىا بغػ الاثخمان اإلاهغفي
هٗىهغ مهم لخىُٓم الٗالكت اإلاخباصلت بحن ماؾؿاث الاكخهاص الىَجي.
وٍنهٌ بهظه الٗملُت وخضاث الىٓام اإلاهغفي اإلاسخلفت ،وٖلى عؤؾها البىىن الخجاعٍت ،لضوعها في
حٗبئت اإلاضزغاث وللضعتها ٖلى زلم الاثخمان ؤي كضعتها ٖلى بكغاى ملاصًغ جفىق ما ًخىفغ لضيها مً
مىاعص ،وهظلً البىً اإلاغهؼي مً زالٌ اثخماهه غحر اإلاباقغ ،والبىىن اإلاخسههت والتي جىفغ مىاعصها
اإلاالُت وجمىدها بلى اللُاٖاث التي لضيها عجؼ ،ولهظا ًإزظ الىٓام اإلاهغفي قيل هغم للخمىٍل
الاثخماوي ًلف في كمخه البىً اإلاغهؼي وفي َغفي كاٖضجه جىحض اإلاهاعف الخجاعٍت واإلاخسههت،
وَؿاٖض هظا الكيل الهغمي الىٓام اإلاهغفي ٖلى جىفحر وؾاثل الضف٘ اإلاسخلفت ،هما ٌٗمل همهضع
لألمىاٌ اإلالتريت ،وٍيكإ ًٖ طلً ؤن ًسلم مُلىباث هلضًت جلابلها مً الجهت ألازغي مىحىصاث
مالُت.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن هجاح الىٓام اإلاهغفي في اللُام بهظه الىُْفت ًخىكف ٖلى ملضعجه ٖلى
جىفحر وؾاثل صف٘ وافُت مً هاخُت ،و كضعجه ٖلى احخظاب ألامىاٌ ومىذ الاثخمان مً هاخُت ؤزغي.
ويمً هظا الٗمل مً الالػم ٖلى الىٓام اإلاهغفي وؾُاؾاجه ٖمىما والاثخماهُت منها بكيل زام
ؤن جخجه في اإلالام ألاوٌ هدى الخإزحر في خغهت اإلاضزغاث اإلادلُت وحٗبئت ؤهبر ملضاع ممىً منها،
وويٗها في زضمت الخىمُت الاكخهاصًت مً زالٌ ٖغى واؾخسضام الاثخمان في بَاع مً الاؾخلغاع
الاكخهاصي ومداعبت الخللباث الاكخهاصًت مً هاخُت الخطخم والاهىماف.
وبكيل ٖام فةن ؤهمُت الاثخمان اإلاهغفي جخفاٖل م٘ مغخلت الىمى والخُىع الاكخهاصي
واإلاهغفي بلى خض بُٗض خُث بن الُلب ٖلى الاثخمان اإلاهغفي جدضصه خاحاث اللُاٖاث
الاكخهاصًت بلى الخمىٍل الالػم ،و هظا ٌٗجي ؤن الُلب ٖلى الاثخمان اإلاهغفي هى َلب مكخم مً
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خاحت اللُاٖاث بلى الخمىٍل ،ولهظا ولما ػاصث ٖملُت الخىمُت واحؿ٘ اليكاٍ الاكخهاصي ولما
ػاصث الخاحت بلى الاثخمان اإلاهغفي.
و باإليافت بلى ما ؾبم فةن الاثخمان اإلاهغفي ًدلم لٗملُت الخىمُت الاكخهاصًت حملت مً
اإلاهام:
 بضوهه جهبذ ٖملُت اإلافايلت بحن اإلاهاصع اإلاالُت صازل الاكخهاص ملُضة ،هما ؤن فىاثضالىخضاث الاكخهاصًت اإلاضزغة ال جىحه بلى الاؾخسضاماث ألاهثر اهخاحُت.
 ٌؿخسضم هإؾاؽ لخىُٓم ٖملُت بنضاع الىلىص اللاهىهُت ،فالبىً اإلاغهؼي ٖىضما ٌكغٕ فيوي٘ ؾُاؾخه للنضاع ًً٘ في اٖخباعه حجم الاثخمان اإلاىخٓغ مً الىٓام اإلاهغفي في هُاق
الخُِ الٗامت.
 ًاصي سخبه مً كبل اإلالتريحن بلى ػٍاصة حجم اإلاٗغوى الىلضي ولهظا فاالثخمان اإلاهغفيٖامل مهم ًجب ؤن ًازظ بٗحن الاٖخباع ٖىض جدضًض حجم الاهفاق واللىة الكغاثُت اإلاخاخت
صازل الاكخهاص.
 ٌٗخبر ؤصاة بُض الضولت حؿخسضمها في الغكابت ٖلى وكاٍ اإلاكغوٖاث ،وطلً مً زالٌاؾخسضامها لألعنضة الاثخماهُت اإلاسههت لها.
 له جإزحر مباقغ ٖلى ػٍاصة الاصزاع والخض مً الاؾتهالن ،وطلً ألن اإلاهاعف حٗمل ٖلىحصجُ٘ ألافغاص ٖلى الاصزاع لخىفحر مىاعص لالثخمان الظي ًدض مً الاؾتهالن.

 .1مصاًا لاثخمان اإلاصسفي للميشأث اإلالترطت:
ًدلم الاثخمان اإلاهغفي مؼاًا ٖضًضة للميكأث اإلالتريت ًمىً ببغاػها فُما ًلي:
 ًمىً الاثخمان اإلاهغفي اإلايكأث اإلاسخلفت وزانت الهغحرة والخضًثت منها مً ججاوػنٗىباث الخهىٌ ٖلى اثخمان وافي بؿبب يٗف الثلت في مغهؼها الاثخماوي مً وحهت هٓغ
الجهاث اإلامىلت.
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 ال جخضزل البىىن الخجاعٍت في مجالـ بصاعة اإلايكأث اإلالتريت ،فهي ال حٗخبر همؿاهم،وبظلً جيىن إلااليي اإلايكإة ؾُُغة واملت ٖلى اجساط كغاعاث حؿُحر اإلايكإة.
 جىفغ البىىن الخجاعٍت جمىٍل بخيلفت ؤكل كُاؾا بيلفت الاكتراى مً الجهاث اإلاالُت ألازغي،زانت فُما ًخٗلم باللغوى الُىٍلت واإلاخىؾُت ألاحل.
 جىفغ البىىن الخجاعٍت اثخمان بإحجام وآحاٌ مسخلفت جدىاؾب م٘ ألاغغاى التي جلف وعاءه،مما ًمىً اإلايكإة اإلالتريت مً اؾخٗماٌ اللغى بهىعة ؤهثر فٗالُت .ألهه ال ًمىً للبىً
اإلاُالبت بالدؿضًض كبل فترة الاؾخدلاق ،وختى في خالت حٗظع الدؿضًض فةن اإلاهغف ًبضي
هىٖا مً اإلاغوهت في جإحُل الؿضاص وٖضم حجؼ الًماهاث ،مما ًدُذ الفغنت الؾخمغاع وكاٍ
اإلايكإة وٖضم اعبان ؾُىلتها.
 ًمىً للميكأث اإلالتريت الىفاء باللغى مً ألامىاٌ الىاحمت ًٖ الٗملُاث الدكغُلُتوبهىعة جضعٍجُت.
 ٌٗخبر الاثخمان وؾُلت مىاؾبت لخدىٍل اؾخٗماٌ عؤؽ اإلااٌ مً شخو آلزغ ،مما ًمىً مًجدىٍل اإلاضزغاث الىلضًت بلى مً ًدخاحها وَؿخُُ٘ اؾخغاللها وهظا ما ًاصي بلى ػٍاصة
اهخاحُخه (عبُدت عؤؽ اإلااٌ).
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اإلاحىز الخامع .عمليت مىح لاثخمان اإلاصسفي
مً ألامىع اإلاؿلم بها في اليكاٍ اإلاهغفي ؤن الاثخمان هى الاؾدثماع ألاهبر حاصبُت ليكاٍ البىىن
ؤو الجهاػ اإلاهغفي هيل ،ليىهه الاؾدثماع الظي ًًمً جدلُم الغبدُت الٗالُت للبىً ،بال ؤهه وفي
هفـ الىكذ ًدمله ؤهبر ملضاع مً اإلاساَغ وكض ًدؿبب في بفالؾه هدُجت لألزُاع اإلاسخلفت التي
ًخٗغى لها ألهه ًىُىي ٖلى هىٕ مً اإلاساَغ باٖخباع ؤن الخُغ ٖىهغ مالػم لالثخمان ال ًمىً بإي
خاٌ مً ألاخىاٌ بلغائه بهفت نهاثُت ماصامذ هىان فترة اهخٓاع كبل خلىٌ ؤحاٌ اؾترصاصه ،بال ؤن
طلً ال ٌٗجي ٖضم مىاحهخه بل ًخٗحن ٖلى البىً اللُام ببٌٗ ؤلاحغاءاث التي جمىىه مً الخدىم
فُه.

ؤوال.اللىاعد العامت لالثخمان:
وحكمل مجمىٖت مً اللىاٖض والًىابِ الىاحبت الاخترام ٖىض جلضًم الاثخمان ؤًا وان
هىٖه،خُث ًجب مغاٖاتها ؤًا واهذ ألاؾالُب اإلاخبٗت في صعاؾت وجدلُل الاثخمان ،و هي كىاٖض مدل
اجفاق الٗام ،و ًمىً ؤن ًُلم ٖليها آلُاث الٗملُت الاثخماهُت في جدضًض اإلاساَغ الاثخماهُت وحؿمى في
مٗٓم اإلاغاح٘ ب" ،"5csوهي اللضعة، capacityالصخهُت ،characterعؤؽ اإلااٌ  ،capitalزم ؤيُف
بليها الًمان ،colleteralوالٓغوف الاكخهاصًت،conditionsهما ًُلم ٖليها في بٌٗ اإلاغاح٘ الللُلت
 .5psوجدباًً وحهاث الىٓغ خىٌ ؤهمُت وؤزغ وصوع ول مً هظه الٗىانغ في حجم اإلاساَغ التي
جخٗغى لها البىىن.

 .1الصخصيت:
ًضوع هظا الاٖخباع خىٌ الاهُبإ الٗام ًٖ اإلالترى ،مً خُث زهاثهه ألازالكُت ومضي
التةامه بخٗهضاجه ؤمام البىً الخجاعي ؤو ختى في مجاٌ وكاَه ،فاألماهت والثلت واإلاهضاكُت وبٌٗ
الخهاثو الصخهُت ألازغي حكحر ولها بلى حجم قٗىع َالب الاثخمان باإلاؿاولُت وبالخالي حجم
التةامه بالىفاء بضًىهه في جاعٍش اؾخدلاكها.
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ولٗل حاهب الصخهُت مً ؤنٗب الجىاهب في الضعاؾت والخدلُل ،ألهه كض ال جٓهغ في بٌٗ
الخاالث خلُلت شخهُت اإلالترى بال بٗض مىذ الاثخمان بفترة.
وججضع الاقاعة بلى ؤهه ٖاصة ال جخم الخفغكت بحن شخهُت اإلالترى ؾىاء وان شخها َبُُٗا ؤو
مٗىىٍا ،ففي خالت وىن َالب الاثخمان ميكإة نغحرة فةن مىانفاتها حٗخمض ٖلى مىانفاث بصاعتها
ؤما بطا واهذ ميكإة هبحرة فةن مىانفاتها جخٗضي بلى الٗملُاث التي جلىم بها بصاعاتها والؿُاؾاث
التي حٗخمضها والسجالث التي جدخفٔ بها.

.1اللدزة :
ًضوع هظا الاٖخباع بهفت عثِؿُت خىٌ كضعة َالب الاثخمان ٖلى جىُْف واؾدثماع وبصاعة ؤمىاله
ووكاَه بُغٍلت فٗالت وبىفاءة جمىىه مً جدلُم هخاثج بًجابُت .وٍجب الخإهُض ؤن حىهغ هظا
الٗىهغ ًىهغف الى الاَمئىان ٖلى جىافغ الخبرة ،والىفاءة الفىُت وؤلاصاعٍت واإلاالءة اإلاالُت للملترى،
فاإلااهالث الفىُت وؤلاصاعٍت للملترى جمىىه مً جضُٖم هجاخه في بصاعة ٖمله ،لظا ًجب ٖلى البىً
في هظا الهضص الخٗغف ٖلى الخبرة الخجاعٍت للملترى وجفانُل مغهؼه اإلاالي ومىكف ؤنىله والتةامه
وفم آحاٌ اؾخدلاكها اإلاسخلفت وحٗامالجه اإلاهغفُت الؿابلت ،وطلً مً زالٌ اؾخلغاء الٗضًض مً
اإلااقغاث التي حٗىؿها الخؿاباث الخخامُت وكىاثم الضزل الخانت باإلالترى.

 .3زؤض اإلااٌ:
ًلهض بغؤؽ اإلااٌ اإلاىحىصاث اإلاىلىلت وغحر اإلاىلىلت التي ًمخلىها اإلالترى مُغوخا منها
اإلاُلىباث التي بظمخه ،فٗاصة ما جخإزغ كضعة اإلالترى في ؾضاص كغيه بلُمت عؤؽ اإلااٌ الظي ًملىه،
فيلما ػاص عؤؽ اإلااٌ اهسفًذ مساَغ البىً والٗىـ في خالت اهسفاى عؤؽ اإلااٌ .ولهظا فةن حىهغ
هظا الٗىهغ ًىهغف بلى ؤهمُت الخإهض مً جىافغ عؤؽ اإلااٌ اإلاىاؾب لضي اإلالترى ،بىنفه ؤخض ؤهم
زُىٍ الضفإ وألامان ليل مً ًخٗامل م٘ اإلالترى مً صاثىحن وملتريحن ومؿاهمحن.

34

 .4الظمان:
حٗخبر الًماهاث هىٕ مً الخماًت ؤو الخإمحن للبىً مً مساَغ الخىكف ًٖ الؿضاص ،وال ًيبغي
بَالكا الىٓغ بلى الًماهاث بإنها اإلاهضع الغثِس ي لالَمئىان وصعء مساَغ الاثخمان .فهي ال حٗضو ؤن
جيىن ٖىهغ جىمُلي لٗىانغ الثلت اإلاخىفغة ؤنال ،خُث ًامً بها البىً هفؿه يض مساَغ
مؿخلبلُت مدخملت .وعغم طلً فةن الًمان ًلٗب صوع مهم إلاىذ الاثخمان بىنفه الضفإ ألازحر
للبىً الخجاعي .
لظلً ًيبغي للبىً ؤن ًغاعي فُه كاهىهِخه وهفاًخه وكابلُخه للخهغف بؿهىلت وبمياهُت الخسؼًٍ
بضون جيلفت ٖالُت ،هما ًفترى ؤن ًيىن البىً ٖلى بَالٕ بالخُىعاث التي جدضر ٖلى ؤنل
مىيىٕ الًمان ؾىاء مً خُث الىمُت وألاؾٗاع ؤو جاعٍش اهتهاء الهالخُت.
 .5الظسوف لاكخصادًت:
جازغ الٓغوف الاكخهاصًت ٖلى مضي كضعة َالب اللغى ٖلى الؿضاص فلض جيىن هظه الٓغوف
غحر مىاجُت ليكاٍ الٗمُل فخازغ ٖلُه ؾلبا ،فلض جخىافغ الهفاث ألاعبٗت الؿابلت لُالب اللغى،
ولىً الٓغوف الاكخهاصًت اإلاخىكٗت ججٗل مً غحر اإلاىُلي الخىؾ٘ في مىذ الاثخمان لضا ًجب ٖلى
البىً الخيبا اإلاؿبم بهظه الٓغوف زانت بطا وان اللغى َىٍل ألاحل.

ثاهيا :مساحل العمليت لاثخماهيت:
جمغ زُىاث ٖملُت مىذ الاثخمان بثالزت مغاخل ًمىً بًجاػها في آلاحي:
 .1اإلاسحلت ألاولى:مسحلت جىىًٍ اإلالف
وهي اإلاغخلت التي ًخم فيها حم٘ مٗلىماث زانت باإلالترى واللغى طاجه ،كهض جيىًٍ ملف
اللغى اإلاؼم٘ جلضًمه وصعاؾخه ومىده .وَٗخبر الُلب اإلالضم مً الٗمُل ماقغا لبضاًت خُاة
الدؿهُل الاثخماوي ،وٖلُه ًجب الخفغكت في هظا الهضص بحن اإلالف الظي ًلضمه الٗمُل لُلب
اللغى واإلالف الظي ًيىهه البىً ًٖ الٗمُل بٗض اؾخالم الُلب ،خُث ٌٗمل البىً ٖلى جيىًٍ
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ملف ًٖ َالب اللغى وطلً مً زالٌ الاؾخسباعاث الاثخماهُت التي جمىً البىً مً حم٘
مٗلىماث ًٖ الٗمُل ًخم خفٓها في ملف زام ًدفٔ في البىً الخجاعي وٍضعى "ملف الاثخمان
."dossier de credit
. 1.1مىىهاث ملف اللسض اإلالدم مً ػسف العميل :جسخلف مدخىٍاث ملف الاثخمان اإلاهغفي
جبٗا لىىٕ البُاهاث التي ًُلبها البىً مً ٖمالثه ،وفي هظا الاَاع ؾجرهؼ ٖلى ؤهم اإلادخىٍاث و التي
ٖاصة ما ًُلبها البىً:
 ػلب اللسضً :لىم الٗمُل الغاغب في الخهىٌ ٖلى الاثخمان بخلضًم َلب زُي ،ؾىاء ًلىمبخدغٍغه بىفؿه ؤو في قيل ملء همىطج مسخىب مً البىً طاجه.
 مظدىد الىفالت :جٓهغ هظه الىزُلت في خالت اللغى اإلاىفىٌ بًمان شخص ي . وثاثم السهً :جلضم وزاثم الغهً في خالت اللغى اإلاىفىٌ بًمان ُٖجي. اللىاثم اإلااليت :التي جمثل اإلاحةاهُت وخؿاباث الىخاثج وغحرها. السجل الخجازي. فاجىزة شيليت :ومسُِ جمىٍل لألقغاٌ والبىاءاث والتهُئاث اإلاؼم٘ بهجاػها. اللاهىن الداخلي للماطظت (اطا حٗلم ألامغ بكغهت).مالحظت :ججضع الاقاعة والخإهُض ؤن هىان وزاثم ؤزغي هثحرة جسخلف ؤهمُتها خؿب هىٕ الاثخمان ،بط
جٓهغ وزاثم ؤزغي يغوعٍت باليؿبت للغوى مُٗىت ،فمثال بطا وان اللغى اإلاُلىب مىحه لخمىٍل
اؾدثماع مٗحن فُيبغي ؤن ٌكمل وزاثم ؤزغي مغفلت لُلب اللغى مثل الضعاؾت الخلىُت
والاكخهاصًت للمكغوٕ ،ؾىضاث اإلالىُت للمباوي الهىاُٖت وألاعاض ي في َىع البىاء ،جسىٍل الجمُٗت
الٗامت اللاثم بإٖمالها بالخٗاكض ٖلى اللغى وجلضًم يماهاث باؾمها ،وكغة عؾمُت جبحن اوكاء
الكغهت وجُىعاتها.
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. 1.1الدزاطت اللاهىهيت وؤلادازٍت للملف :مً زالٌ هظه الضعاؾت ًخم الخإهض والخضكُم خىٌ صخت
الىزاثم اإلالضمت وكاهىهُتها ،ومضي كاهىهُت ألاَغاف اإلاسىٌ لهم الخٗاكض باؾم اإلااؾؿت ؤو الخٗامل
م٘ البىً ،وكاهىهُت اليكاٍ اإلاغاص جمىٍله ،وهظا الخإهض مً صخت البُاهاث اإلاالُت واإلاداؾبُت
اإلالضمت للبىً.
. 3.1اطخعالماث عً العميل :حٗاْمذ ؤهمُت الضوع الظي جخىاله بصاعة الاؾخٗالماث بالبىىن في
ججمُ٘ اإلاٗلىماث ًٖ َالبي الاثخمان م٘ ػٍاصة صعحت الخللب في الخُاة الاكخهاصًت وحٗضص خاالث
الفكل الاثخماوي ،فلم ٌٗض صوع حهاػ الاؾخٗالماث كانغا ٖلى حم٘ البُاهاث مً زالٌ البدث
اإلاىخبي والبدث اإلاُضاوي بل امخض صوعها بلى مخابٗت وكاٍ هظا الٗمُل اإلالترى بكيل مؿخمغ وحم٘
اإلاٗلىماث ٖىه لِـ فلِ زالٌ فتراث ؾابلت لٗملُت مىذ الاثخمان والفترة الجاعٍت لظلً ،بل زالٌ
فترة خُاة الدؿهُل الاثخماوي وختى ؾضاصه باليامل.
هىان الىثحر مً اإلاهاصع ًمىً ؤن ًدهل فيها البىً ٖلى مٗلىماث زانت بٗمُله ،خُث ٖاصة
ما ًلجإ البىً بلى ؤكلها جيلفت ،ومً ؤهم اإلاهاصع ما ًلي:
 مصادز داخل البىً :وجسو هظه اإلاهاصع الٗمالء الؿابم الخٗامل مٗهم ؾىاء الػالىا
ًخٗاملىن م٘ البىً ؤم ؾبم لهم الخٗامل لفترة زم هللىا وكاَهم اإلاهغفي بلى بىىن ؤزغي ،بط
ًفترى ؤن ًخىافغ لضي ول بىً مجمىٖت مً السجالث وؤلاخهاثُاث ًٖ اإلاىصٖحن واإلالتريحن،
و التي جفُضه في الىكف ًٖ الخٗامالث الؿابلت لُالب اللغى ومضي التةامه بكغوٍ ؤلاجفاق،
وهل ًىصٕ مضزغاجه ومخدهالجه بدؿابه بالبىً ،ومٗلىماث ًٖ ؤعنضجه الخالُت .وبطا لم
جخىافغ هظه البُاهاث بسجالث الفغٕ للبىًًُ ،لب مً اإلاغهؼ الغثِس ي جؼوٍض الفغٕ باإلاٗلىماث
ًٖ َالب اللغى بطا وان كض ؾبم له الخٗامل م٘ البىً.
 مصادز ًخلدم بها العميل :حٗض مىاككت الٗمُل ٖىض ملابلخه بمىاؾبت جلضًمه َلب الخهىٌ
ٖلى اللغى طاث ؤهمُت هبحرة ،بط جمىً بصاعة الاثخمان مً الىكىف والخٗغف ٖلى مٗلىماث
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حؿاٖضها ٖلى اجساط اللغاع اإلاىاؾب ،همٗغفت ؤؾباب َلب اللغى ،وجلُُم اإلالترى مً خُث
ألاماهت والىفاءة وبالخالي جدضًض الًماهاث الالػمت بىاءا ٖلى طلً ،هما ًمىً الخهىٌ مً
زالٌ اإلالابلت ٖلى الخُِ اإلاؿخلبلُت للماؾؿت اإلالتريت والخىم ٖلى نضق اإلاٗلىماث .وبما
ؤن الىخاثج التي ًخىنل بليها باخث الاثخمان مً هظه اإلالابلت حٗخمض بلى خض هبحر ٖلى ما ًخمخ٘
به مً لباكت وطواء وزبرة فال بض مً ؤن ًيىن اإلايلف بمىاككت الٗمُل طو ٖللُت باخثت
ومؿخلهُت جمىىه مً الخىم ٖلى الٗمُل .
 مصادز خازحيت :وحكمل اإلاهاصع الخالُت:
 الاؾخفؿاع مً البىً اإلاغهؼي والبىىن الخجاعٍت و اإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي إلاٗغفت مضيالتةام اإلالترى بالتةاماجه بطا ؾبم له الخٗامل مٗهم.
 عحاٌ ألاٖماٌ والخجاع وباقي اإلاخٗاملحن :فٗاصة ما ًخىفغ لضي هظا الىىٕ مً اإلاخٗاملحنمٗلىماث هامت وال ٌؿتهان بها في اإلاجاٌ الخجاعي و اإلاالي ،وطلً هاجج ًٖ هثرة اإلاٗامالث فُما
بُنهم خُث ًهبدىن مُلٗحن ٖلى ؤخىاٌ مٗامالتهم الُىمُت وحضًتها.
 الاؾخفؿاع مً وواالث الاؾخٗالم التي حٗض جلاعٍغها بمثابت السجل الخاعٍخي للميكأث َالبتالاكتراى ،خُث جخًمً بُاهاث ًٖ الكيل اللاهىوي للميكإة وجاعٍش بضء اليكاٍ ،وملخو
لللىاثم اإلاالُت ألازحرة وول ما ًخٗلم بإٖمالها .ففي بٌٗ الضوٌ اإلاخلضمت جىحض هُئاث
مخسههت في ججمُ٘ اإلاٗلىماث ًٖ اإلاكغوٖاث مثل " Dum bradstrret":صان بغاص قغٍذ "
بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،والتي لضيها مٗلىماث ًٖ خىالي ما ًلاعب زالزت مالًحن مكغوٕ
مىػٖت بحن هىضا والىالًاث اإلاخدضة ،خُث جلىم بيكغ مٗلىماث مسخهغة ًٖ هظه
اإلاكغوٖاث مً خُث حجم الاكتراى ليل منها هما جمىً مً الخهىٌ ٖلى مٗلىماث
مفهلت في قيل جلاعٍغ زانت ًٖ حجم الاثخمان وَؿمى بخلغٍغ مٗلىماث ًٖ اإلاكغوٕ.
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 شٍازة مسهص العميل :حٗض ػٍاعة مىك٘ وكاٍ الٗمُل مً بحن ؤهم اإلاهاصع التي حؿاٖض البىً
الخجاعي ٖلى الخهىٌ ٖلى اإلاٗلىماث ،ؤو الخإهض مً اإلاٗلىماث التي خهل ٖليها مً اإلاهاصع
الؿالفت الظهغ .وٖلى ول جيب٘ ؤهمُت هظه الؼٍاعة في ؤنها:
 جمىً البىً مً مكاهضة اليكاٍ الاكخهاصي للٗمُل مباقغة ،والخٗغف ًٖ كغب وبكيلملمىؽ ٖلى اإلاىحىصاث واإلاُلىباث التي حكملها اللىاثم اإلاالُت ومضي مُابلتها إلاا كضمه
الٗمُل والٗاملحن مٗه.
 الخٗغف ٖلى مضي اوؿُاب وجخاب٘ مغاخل الخهيُ٘ في خالت وىن اليكاٍ نىاُٖا ،وهظا ماًمىً البىً مً الخإهض مً ؾالمت ؾحر الٗمل مما ٌُٗي فىغة واضخت ًٖ هفاءة الٗمُل
والٗاملحن مٗه.
 جلغٍغ مضي حىصة اإلاىخجاث التي ًيخجها ؤو ًخاحغ فيها الٗمُل والخٗغف ٖلى صعحت عواج ؤوعوىص هظه اإلاىخجاث في الؿىق اإلادلُت وؤلاكلُمُت والضولُت.
 الخٗغف ٖلى َبُٗت وخالت ألانىٌ الثابخت ،بمٗجى مٗغفت وؾاثل الاهخاج الفىُت وصعحتجُىعها ،ألامغ الظي ًازغ ٖلى مؿخىي حىصة اإلاىخجاث .
 الخٗغف ٖلى ؤؾالُب اإلاداؾبت اإلاخبٗت ومضي هفاءتها. -الخٗغف ٖلى وؾاثل الٗمُل في حؿىٍم وبُ٘ مىخجاجه ووؾاثله في ؤلاٖالن ٖنها وٖغيها.

 .1مسحلت الدزاطت اإلااليت ولاكخصادًت والخلىيت والبيئيت للمشسوع:
جخم في هظه اإلاغخلت ٖملُت الضعاؾت الاكخهاصًت واإلاالُت والخلىُت والبُئُت للملف الظي جم
جيىٍىه بما جًمىه مً مٗلىماث مخٗللت بالٗمُل طاجه ؤو بمٗلىماث مخًمىت في البُاهاث اإلاالُت
واإلاداؾبُت التي كضمها الٗمُل.
 1.1الجاهب اإلاالي للدزاطت :حٗخبر الضعاؾت اإلاالُت للماؾؿت مً ؤهم ألاوحه التي جغهؼ ٖليها
البىىن ٖىضما جلضم ٖلى مىذ اللغوى لهظه اإلااؾؿاث ،وَٗىص الؿبب في طلً بلى ؤن الىي٘ اإلاالي
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ٌٗخبر مدهلت ليكاٍ اإلااؾؿت ،فةن وان حُضا فهظا ٌٗبر ًٖ ؾالمت اإلااؾؿت ،وبن وان ؾِئا فهظا
ٌٗجي ؤن هىان مكيل في مؿخىي ما مً هظه اإلااؾؿت.
والخدلُل اإلاالي ال ًسغج حىهغه ًٖ صعاؾت جفهُلُت وجدلُلُت للبىىص اإلاسخلفت التي جخًمنها
اللىاثم اإلاالُت للميكإة اإلالتريت ،والاعجباَاث فُما بُنها وبزاعة ألاؾئلت خىٌ مضلىالتها بغُت جفؿحر
ألاؾباب التي ؤصث بلى ْهىعها الهدكاف هلاٍ اللىة والًٗف في الؿُاؾت اإلاالُت للملترى،
وٍمىً حٗغٍف الخدلُل اإلاالي بإهه "وؾُلت هضفها الدصخُو ؤلاحمالي للؿُاؾاث اإلاخبٗت مً َغف
اإلااؾؿت وهخاثجها ،وبالخالي فهى يهضف بلى صعاؾت ماض ي اإلااؾؿت لدصخُو الخايغ وجىك٘
اإلاؿخلبل" .ولظلً وختى ًمىً للبىً ؤن ًإزظ نىعة مٗلىلت ًٖ الىي٘ اإلاالي للماؾؿتً ،جب ؤن
ٌؿخٗمل ٖلى ألاكل زالر محةاهُاث وزالر حضاوٌ لخؿاباث الىخاثج اإلاىافلت والخانت بالؿىىاث
اإلاالُت الثالزت ألازحرة.
ؤما ًٖ ألاؾالُب اإلاؿخسضمت في الخدلُل اإلاالي للماؾؿت فخخمثل في:
ؤ .الخحليل اإلاالي بىاطؼت الخىاشهاث اإلااليت:
ٖاصة ما ٌؿخسضم هظا ألاؾلىب ٖىضما ًىاحه البىً َلبا لخمىٍل وكاَاث الاؾخغالٌ ،وٍمىً
حٗغٍف الخىاػهاث اإلاالُت بإنها "الخلابل اللُمي والؼمجي بحن اإلاىاعص اإلاالُت في اإلاحةاهُت مً حهت
واؾخٗماالتها مً حهت ؤزغي ،خُث جسخلف ٖىانغ اإلاىاعص في مضة اؾخٗمالها التي جىافم
اؾخدلاكها ،وجسخلف ٖىانغ الاؾخسضاماث في مضة جدلُلها التي جىافم صعحت زبىتها".
وَكمل هظا ألاؾلىب ٖلى صعاؾت ماقغاث هي:
 عؤؽ اإلااٌ الٗامل الضاثم:
مً ؤٖلى اإلاحةاهُت =ألامىاٌ الضاثمت ـ ـ ـ ـ ـ ألانىٌ الثابخت.
مً ؤؾفل اإلاحةاهُت=ألانىٌ اإلاخضاولت ـ ـ ـ ـ الضًىن كهحرة ألاحل.
 اخخُاحاث عؤؽ اإلااٌ الٗامل = :اخخُاحاث الضوعة ـ ـ ـ ـ مىاعص الضوعة.
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ؤو = "كُم الاؾخغالٌ +اللُم الغحر حاهؼة" ـ ـ ـ ـ "الضًىن كهحرة ألاحل _الؿلفاث اإلاهغفُت"
 الخصٍىت = عؤؽ اإلااٌ الٗامل ـ ـ ـ ـ اخخُاحاث عؤؽ اإلااٌ الٗامل.
ؤو = اللُم الجاهؼة ـ ـ ـ الؿلفاث اإلاهغفُت.
ب .الخحليل اإلاالي بىاطؼت اليظب اإلااليت:
حٗخبر اليؿب اإلاالُت مً ألاصواث اإلاهمت والكاجٗت في صعاؾت الىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت ،خُث
حكحر اليؿبت بلى ٖالكت بحن كُمخحن مإزىطجحن مً اإلاحةاهُت ؤو حضوٌ الىخاثج وجىحض بحن هاجحن
اللُمخحن ٖالكت اكخهاصًت مىُلُت حؿمذ لليؿبت الىاججت بإن جلٗب صوع اإلااقغ الظي ٌٗبر ًٖ
وؿبت مئىٍت" .
وٖلى ول فةن جدلُل اليؿب اإلاالُت ًىفغ للبىً بًجاباث للٗضًض مً ألاؾئلت مثل:
 هل ؾدخمىً اإلااؾؿت مً الىفاء بالتةاماتها ٖىض جاعٍش الاؾخدلاق؟ هل جدلم اإلااؾؿت حجم مبُٗاث مغض ي وؿبت بلى حجم الاؾدثماعاث في ألانىٌ؟ ما مضي جدلُم اإلااؾؿت لٗاثض حُض ٖلى ألانىٌ؟ هل فترة جدهُل الضًىن مٗلىلت ومىاؾبت؟ بلى ؤي خض ًمىً ؤن جىسفٌ ؤعباح اإلااؾؿت؟ ما مضي جىفُم اإلااؾؿت في اؾخسضام ألامىاٌ اإلاخاخت؟وججضع ؤلاقاعة بلى وحىص ٖضص هبحر مً اليؿب اإلاالُت التي ًمىً اؾخسضامها في جدلُل اللىاثم اإلاالُت
لُالبي اللغوى ،لظلً فمدلل الاثخمان ٌؿخسضم ؤهثرها صاللت ،ولٗل مً ؤهم جلً اليؿب هظهغ
آلاحي:
 وؿبت الخمىٍل الضاثم= ألامىاٌ الضاثمت /ألانىٌ الثابخت.
 كضعة الؿضاص= كضعة الخمىٍل الظاحي /مجمىٕ الضًىن.
 وؿبت الاؾخلاللُت اإلاالُت= ألامىاٌ الخانت /مجمىٕ الضًىن.
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 وؿبت الؿُىلت الٗامت = ألانىٌ اإلاخضاولت/الضًىن كهحرة ألاحل.
 وؿبت الؿُىلت الجاهؼة = اللُم الجاهؼة/الضًىن كهحرة ألاحل.
 ؾغٖت صوعان اإلاسؼون = جيلفت قغاء الؿل٘ اإلاباٖت/مخىؾِ اإلاسؼون؟
 فترة بلاء البًاٖت في اإلاسؼن =  /365ؾغٖت صوعان اإلاسؼون.
 مهلت حؿضًض اإلاىعصًً = ] (اإلاىعصون +ؤوعاق الضف٘)(/مكترًاث الضوعة)[ 360 x
 مهلت حؿضًض الٗمالء = ] (الٗمالء +ؤوعاق اللبٌ)(/مبُٗاث الضوعة)[ 360 x
 وؿبت اإلاغصوصًت = ألاعباح الهافُت/ألامىاٌ الخانت.
 وؿبت اإلاغصوصًت الاكخهاصًت = الىدُجت الهافُت /مجمىٕ ألانىٌ.
 .1.1الدزاطت لاكخصادًت :حكمل الضعاؾت الاكخهاصًت ليكاٍ الٗمُل ول ما ًخهل باكخهاصًاث
هظا اليكاٍ وبما ًًمً اؾخمغاعٍخه ،وهٓغا ألن بٌٗ حىاهب هظه الاكخهاصًاث ًخم صعاؾتها
يمىُا في اإلاغاخل الؿابلت ،فةهىا هلخهغ مفهىم الضعاؾت الاكخهاصًت في هظه اإلاغخلت ٖلى صعاؾت
الؿلٗت ؤو الخضمت التي ًيخجها الٗمُل والؿىق التي جيخمي بلُه.
 دزاطت الظلعت ؤو الخدمت اإلاىخجتً :لىم مدلل الاثخمان بضاعؾت َبُٗت الؿلٗت ؤو الخضمت
اإلاىخجت ،هل هي همالُت ،يغوعٍت ،جىافؿُت ،ؤم هل هي مً الىىٕ الظي ًمىً بخالله ،هما
ًيبغي صعؾت الؿٗغ للىكىف ٖلى اللضعة الخىافؿُت لهظا اإلاىخىج مً خُث الخيلفت والجىصة
والىمُت.
 دزاطت الظىق :تهضف هظه الضعاؾت ؤؾاؾا بلى الىكىف ٖلى هخاثج ؤٖماٌ الٗمُل مؿخلبال
اهُالكا مً الخيبا بىاك٘ ؤٖماله وجدضًض ألاهمُت اليؿبُت للٗمُل في الؿىق وهظا جدضًض صعحت
الخىافـ التي ًىاحهها مً مىافؿُه ،ؤي مٗغفت مضي جىفغ الٗمُل ٖلى ؤلامياهُاث اللاصعة ٖلى
الخىغل في الؿىق بلىة ،ومضي مىاهبتها للخىىىلىحُا اإلاٗانغة في مجاٌ الدؿىٍم بكيل ٖام.
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 .3.1الدزاطت البيئيت والفىيت لالثخمان :هىان بٌٗ وخضاث اليكاٍ الاكخهاصي طاث نلت
وزُلت بالبِئت ،لظا كض ًيىن مً واحب مدلل الاثخمان صعاؾت هظا الجاهب للخٗغف ٖلى ما بطا وان
ليكاٍ هظه الىخضاث جإزحر بًجابي ؤو ؾلبي ٖلى البِئت .وختى ًخمىً مدلل الاثخمان مً اللُام
بضعاؾت الجاهب البُئي في صعاؾت اللغى ًخٗحن ٖلُه ؤلاإلاام باإلاضعواث ألاؾاؾُت في اكخهاصًاث
البِئت ،واإلاخُلباث البُئُت في الفغٕ الاكخهاصي الظي ًيخمي بلُه اإلاكغوٕ الُالب لللغى بهفت
زانت.
وختى ًمىً الخٗغف ٖلى ؤزغ مماعؾت مكغوٕ ما ٖلى البِئت ًخٗحن جلمـ الٗالكت بُنهما في
اججاهحن:
 خهىٌ اإلالترى ٖلى اإلاضزالث الغثِؿُت للمكغوٕ مً الُبُٗت وًٖ َغٍم ؾىق زضماثٖىانغ الاهخاج.
 جسلو اإلاكغوٕ مً بٌٗ اإلاىخجاث الجاهبُت لٗملُت الخهيُ٘ والتي كض ًخم الخسلو منها بما ًَٖغٍم بللائها في البِئت ؤو بٖاصة جهيُٗها ومً جم بٖاصة اؾخسضامها.
ؤما فُما ًسو الضعاؾت الفىُت فهي جخٗلم زانت بلغى مخىؾِ ؤو َىٍل ألاحل ،خُث ًلجإ
اإلادلل الاثخماوي بلى صعاؾت ألاعيُت اإلاغاص بكامت اإلااؾؿت ٖليها باالؾخٗاهت باإلاهىضؾحن اإلاسخهحن
في التهُئت الٗمغاهُت وهظا اإلاسخهحن في حمُ٘ الىىاحي الفىُت للمكغوٕ ،فًال ًٖ صعاؾت َبُٗت
آلاالث والخجهحةاث اإلاؿخسضمت في ؤلاهخاج و الخىُٓم والدؿىٍم.

.3مسحلت اجخاذ اللساز واإلاخابعت:
 .1.3اجخاذ اللساز  :بٗض ما ًخم جيىًٍ ملف اللغى وجضكُم قغوَه اللاهىهُت وؤلاصاعٍت وبجمام
اإلاغخلت الثاهُت اإلاخٗللت بضعاؾت َلب اللغى واإلاخٗللت بخدلُل الىيُٗت اإلاالُت لُالب اللغى
واللُام بالضعاؾت البُئُت والفىُت للمكغوًٕ ،خم اجساط اللغاع اإلاىاؾب بكإن مىذ اللغى ؤو عفًه،
ؤو َلب الخهىٌ ٖلى مٗلىماث بيافُت،
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ففي خالت َلب الخهىٌ ٖلى مٗلىماث بيافُت ًيبغي ملاعهت جيلفت الخهىٌ ٖلى جلً
اإلاٗلىماث م٘ ملضاع الخسفٌُ اإلادخمل في الخؿاثغ هدُجت لخىافغ هظه اإلاٗلىماث ،وبطا ما واهذ هظه
الخيلفت ؤهبر مً زؿاثغ حم٘ مٗلىماث بيافُت فةهه ًيبغي الاٖخماص ٖلى الخبرة لىي٘ َلب الٗمُل
يمً الُلباث اإلالترح كبىلها ؤو يمً الُلباث اإلالترح عفًها .
ؤما في خالت عفٌ َلب اللغى ًيبغي ؤن ٌُٗى الٗمُل مبرعا للغاع الغفٌ ،وهظا للخفاّ ٖلى
ؾمٗت البىً ،وصف٘ الٗمُل لخصخُذ ؾبب الغفٌ وجلضًم الُلب مغة ؤزغي وهى ما ٌؿاٖض البىً
ٖلى هؿب ٖمالثه .ؤما بطا وان كغاع البىً اإلاىافلت ٖلى مىذ اللغى فةن هظا ًخُلب نضوع كغاع
نهاجي باإلاىافلت ٖلى مىذ اللغى مً الؿلُت ؤلاصاعٍت اإلاسخهت ،وٍىي٘ هظا اللغاع مىي٘ الخىفُظ
ببخضاءا مً كُام الُغفحن ( البىً وَالب اللغى) بخىكُ٘ ٖلض ؤو بجفاكُت جخًمً وافت الكغوٍ
اإلاخفم ٖليها ،زم ًلىم الٗمُل بخلضًم الًماهاث واؾدُفاء ما هو ٖلُه الٗلض مً حٗهضاث ،وٍلىم
البىً بٗض ببغام الٗلض بةزُاع وافت الجهاث الضازلُت بالبىً ؤي الىخضاث الخىُٓمُت بإهم ٖىانغ
الٗلض والتي مً ؤهمها :كُمت اللغى ؤو الخض اإلاهغح به ،اللُمت الؿىكُت للًماهاث اإلالضمت ،ؾٗغ
الفاثضة ،جاعٍش الاؾخدلاق ،وبٗض طلً جإحي مغخلت نغف اللغى خُث ًلىم البىً بىي٘ كُمت
الاثخمان اإلامىىح جدذ جهغف الٗمُل ولُت ،وبالخالي ًيىن مً خله سخب ول اإلابلغ ؤو حؼء مىه.
 .1.3مخابعت اللسض :ال ًيخهي صوع البىً ٖىض مىذ ؤلاثخمان ،بل ًمخض لِكمل مخابٗت الاثخمان بٗض
الخٗاكض ٖلُه ،ؾُٗا لًمان ؾضاص اللغى وفىاثضه في مىاُٖض اؾخدلاكها ،وختى ًدؿجى اهدكاف
اإلاساَغ اإلادخملت والٗمل ٖلى ججىبها كبل وكىٖها بالفٗل .بط ًبلى البىً ٖلى اجهاٌ بالٗمُل
لالؾخفؿاع ًٖ ؤي جإزحر في ؾضاص ألاكؿاٍ وصعاؾت ؤؾباب هظا الخإزحر الجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت
في الىكذ اإلاىاؾب وكبل اؾخفداٌ ألامغ.
وٖلى ول ًمىً جلخُو ألاهضاف الغثِؿُت إلاخابٗت الاثخمان في:
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 الاَمئىان ٖلى جىفُظ قغوٍ مىذ اللغى اإلاهغح بها للٗمالء ومضي اهخٓام اإلالترى في ؾضاصكغيه.
 اجساط ؤلاحغاءاث الىفُلت بدماًت خلىق البىً مً الًُإ في الىكذ اإلاىاؾب في خالت حٗغىاإلالتريحن بلى ٖلباث كض جاصي بلى جظبظب ؾحر وكاَهم.
 جلضًم ًض اإلاؿاٖضة للٗمالء لخسُي اإلاكاول التي كض حٗتريهم ،جفاصًا للخؿاثغ التي كض جلخمبالبىً بطا حٗثر الٗمالء في الىفاء بالتةاماتهم.

45

اإلاحىز الظادض :الظياطت ؤلاكساطيت في البىىن
بن ضخامت حجم اللغوى في البىىن الخجاعٍت ًلخط ي وحىص ؾُاؾت مىخىبت للكغاى جًمً
ؾالمت ألامىاٌ اإلالغيت ،وجدلم ٖاثض مالثم م٘ اإلاساَغ التي ًىُىي ٖليها كغاع ؤلاكغاى ،خُث
ٌؿترقض بها مخسظو اللغاع ٖىض الفهل في َلباث ؤلاكتراى ،وٍلتةم بها اإلاىفظون ٖىض بدث جلً
الُلباث وبٗض اجساط كغاعاث بكإنها.

ؤوال .حعسٍف طياطت ؤلاكساض البىيا:
ًمىً حٗغٍف ؾُاؾت ؤلاكغاى بإنها مجمىٖت اللىاٖض وؤلاحغاءاث والخضابحر اإلاخٗللت بخدضًض
حجم ومىانفاث اللغوى ،وجلً التي جدضص يىابِ مىذ هظه اللغوى ومخابٗتها وجدهُلها.
وبىاء ٖلى طلً فةن ؾُاؾت ؤلاكغاى في البىً الخجاعي ًجب ؤن حكمل اللىاٖض التي جدىم
ٖملُاث ؤلاكغاى بمغاخلها اإلاسخلفت ،وؤن جيىن هظه اللىاٖض مغهت ومبلغت بلى حمُ٘ اإلاؿخىٍاث
ؤلاصاعٍت اإلاٗىُت بيكاٍ ؤلاكغاى.

ثاهيا .ؤهميت الظياطت ؤلاكساطيت :
البض ٖلى ول بىً ججاعي ٖىض حٗامله باالثخمان اإلاهغفي ،ؤن ًيىن لضًه ؾُاؾت مىخىبت
للكغاى والتي حٗخبر بمثابت مغقض ٌٗخمض ٖلُه في بصاعة وُْفت ؤلاكغاى في البىً ،ووحىص هظه
الؿُاؾت عاح٘ لألهمُت التي جىدؿيها والتي ًمىً جىيُدها فُما ًلي:
 جلغٍب الاججاهاث اإلاخباًىت بما ٌؿاٖض ألافغاص في اجساط اللغاعاث ،والخهغف صازل ؤلاَاع الٗامللؿُاؾت.
 بن وحىص ؾُاؾت مىخىبت للكغاى اإلاهغفي ٌٗض صافٗا للصاعة لخدضًض ؤهضاف البىً. جدضص ؾُاؾت الاثخمان ؤؾلىب اؾخسضام ؤمىاٌ البىً التي ًدهل ٖليها مً اإلاىصٖحن،وؤصخاب عئوؽ ألامىاٌ.
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 جىفحر ٖامل الثلت لضي الٗاملحن باإلصاعة ،بما ًمىنهم مً الٗمل صون زىف مً الىكىٕ فيالخُإ.
 جىفحر اإلاغوهت اليافُت ،ؤي ؾغٖت الخهغف صون الغحىٕ للمؿخىٍاث الٗلُا ووفلا للمىكفَ ،اإلااؤهه صازل هُاق الؿلُت اإلافىيت اليهم.

ثالثا .ؤهداف الظياطت لاكساطيت :
ليل بىً ؾُاؾخه ؤلاكغايُت التي ًخم بكغاعها مً كبل ؤلاصاعة الٗلُا للبىً ،والتي ًجب ؤن
جيىن مغهت وغحر حامضة ،بدُث جبدث في الٗمىمُاث وال جضزل في الخفانُل اإلالُضة للخغهت والٗمل
وحؿتهضف ؾُاؾت ؤلاكغاى جدلُم ٖضة ؤغغاى في ملضمتها :
 ؾالمت اللغوى التي ًمىدها البىً الخجاعي. جىمُت وكاٍ البىً الخجاعي . -جإمحن الغكابت اإلاؿخمغة ٖلى ٖملُت الاكغاى في مغاخلها اإلاسخلفت.

زابعا.مىىهاث الظياطت ؤلاكساطيت:
ال جىحض ؾُاؾت بكغايُت همُُت جُبم بالبىىن الخجاعٍت ،ولىً جسخلف مً بىً آلزغ وفلا
ألهضافه ومجاٌ جسههه و هُيله الخىُٓمي و حجم عؤؽ ماله...الخ .وٖلى الٗمىم ًمىً ؤن هبرػ
ؤهم ميىهاث هظه الؿُاؾت فُما ًلي:
 .1ألاخر في الحظبان لاعخبازاث اللاهىهيتً :جب ؤن ًيىن هىان جىافم بحن ؾُاؾت البىً
والدكغَٗاث اإلاىٓمت للٗمل اإلاهغفي ،وبحن اللُىص التي ًًٗها البىً اإلاغهؼي ،هما ًدضص اللاهىن
الخىؾ٘ في الاثخمان ؤو كض ًللهه.
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 .1جلسٍس حدود ومجاٌ الخفىٍع(مظخىٍاث لاجخاذ باللساز) :خُث جلغع الؿُاؾت ؤلاكغايُت
الؿلُت اإلامىىخت ليافت اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت اإلاؿاولت ًٖ اجساط اللغاعاث وجدلُل َلباث
ؤلاكتراى ،بهضف ٖضم يُإ وكذ ؤلاصاعة الٗلُا في بدث كغوى عوجُيُت.
 .7حجم ألامىاٌ اإلاخاحتً :جب ٖلى الؿُاؾت ؤلاكغايُت بالبىً ؤن جىو ٖلى ؤن ال جخجاوػ اللُمت
اليلُت لللغوى وؿبت مُٗىت مً اإلاىاعص اإلاخاخت ،وي ال ًخٗغى البىً لىلو في الؿُىلت.
وجخىكف هظه اليؿبت ٖلى مضي اؾخلغاع الىصاج٘.
 .8جحدًد ؤهىاع اللسوض اإلامىىحت :ؤي ؤن البىً ًغهؼ ٖلى الُلباث التي جخماش ى م٘ ؾُاؾخه،
فُخم الفهل اإلابضجي بحن اللغوى اإلالبىلت واإلاغفىيت ،هما ؤهه ًداوٌ جىىَ٘ اؾدثماعاجه في
اللغوى للخللُل مً اإلاساَغ.
 .9اإلاىؼلت التي ًخدمها البىً :غالبا ما جدضص ؾلفا اإلاىُلت التي ٌٗمل فيها البىً الخجاعي ،وطلً
ٖلى ؤؾاؽ ملضعة البىً اإلاالُت والغؤؾمالُت ومضي جدمله للمساَغ.
 .10طعس الفاثدةً :يبغي ؤن جخًمً الؿُاؾت الاثخماهُت للبىىن الخجاعٍت جدضًض ؤؾٗاع الفاثضة
ٖلى اللغوى اإلامىىخت ،وؤن جخًمً اليلف التي جخدملها ول اللغوى بمسخلف ؤهىاٖها.
 .11شسوغ ومعاًير مىح لاثخمانً :يبغي ٖلى ول بىً جدضًض الكغوٍ الىاحب جىافغها للبىٌ
َلب الخهىٌ ٖلى اللغى ،مثل الكغوٍ اللاهىهُت اإلاخٗللت باألهلُت الاثخماهُت ،ؤو الكغوٍ
اإلاخٗللت بالًماهاث.
 .12مظدىداث ملف اللسوض :جىضح الؿُاؾت ؤلاكغايت اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت ،وجًم ميىهاث
اإلالف الظي ًجب ؤن ًلضمه َالب اللغى ،ومظهغة الاؾخٗالم ًٖ الٗمُل وغحرها.
 .13مخابعت اللسوض :في هظا ؤلاَاع جدضص ؾُاؾت ؤلاكغاى ؤلاحغاءاث الىاحب اجباٖها في مخابٗت
اللغوى التي جم جلضًمها الهدكاف ؤي نٗىباث مدخملت في الؿضاص ،بما ٌؿمذ الجساط
ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت في الىكذ اإلاىاؾب ،هظا وكض جىو الؿُاؾت ٖلى جدضًض ؤًام الخإزحر
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اإلاؿمىح بها للبىٌ ألاكؿاٍ والخاالث التي ًجب الخفاوى فيها م٘ الٗمُل اإلاخإزغ مثل خضور
اهسفاى اللُمت الؿىكُت لألنىٌ اإلاغهىهت ،هما جىو ٖلى الخاالث التي ًيبغي ؤن جخسظ فيها
احغاءاث مُٗىت بما ًًمً جدهُل مؿخدلاث البىً ؤو الجاهب ألاهبر منها.

خامظا .العىامل اإلااثسة في الظياطت ؤلاكساطيت للبىً:
هىان ٖىامل عثِؿُت جازغ في نُاغت الؿُاؾت ؤلاكغايُت للبىىن الخجاعٍت مً خُث اإلاغوهت
والدكضص وهي:
 .1زؤض ماٌ البىً :هىان ٖالكت وَُضة بحن ملضاع عؤؽ اإلااٌ مً حهت وحجم اللغوى مً حهت
ؤزغي ،خُث هىان اعجباٍ بحن الخؿاثغ اإلادخملت التي كض ًخٗغى لها البىً حغاء مىده لللغوى
وبحن عؤؽ اإلااٌ اإلامخلً .فغؤؽ اإلااٌ ٌؿخسضم هداحؼ واقي ًمى٘ حؿغب الخؿاثغ بلى الىصاج٘،
فيلما اػصاص عؤؽ ماٌ البىً ولما ػاصث كضعجه ٖلى جدمل الخؿاعة ،ومً حاهب آزغ حٗجي ػٍاصة
عؤؽ اإلااٌ بمياهُت ػٍاصة ؤمض اللغوى وطلً ألن الىصاج٘ ٖغيت للسخب اإلاخىغع.
 .2السبحيـ ــت  :حٗخبر الغبدُت مً الاججاهاث ألاؾاؾُت التي ًجب مغاٖاتها في ؤي ؾُاؾت بكغايُت،
وطلً ألنها يغوعٍت لىجاح البىً باٖخباعه ؤخض اإلايكأث الهاصفت بلى الغبذ .بط ؤن البىىن التي
تهضف بلى جدلُم ؤكص ى ألاعباح حٗخمض ؾُاؾت بكغايُت مغهت ؤو مدؿاهلت ،وبالٗىـ فالبىىن
التي جخمخ٘ بمؿخىي مدضوص مً ألاعباح وال جغٍض ؤن جخٗغى بلى زؿاثغ فةنها حٗمض بلى اجبإ
ؾُاؾت بكغايُت مدكضصة ،والفغق بحن اإلادكضص واإلاغن في هظا الهضص هى في هامل اإلاساَغ،
خُث ًيىن مغجف٘ ٖىض الاٖخماص ٖلى ؾُاؾت مغهت وٍيىن مىسفٌ في خالت الؿُاؾت اإلادكضصة.
 .3اطخلساز الىداجعً :لهض بالىصاج٘ اإلاؿخلغة الىصاج٘ التي ال جخٗغى بلى ٖملُاث سخب مخىغعة
زالٌ فترة ػمىُت كهحرة ،ولظلً فالىصاج٘ اإلاخظبظبت ؾخدض مً كضعة البىً في اٖخماص ؾُاؾت
بكغايُت مدؿاهلت ألن هظه الىصاج٘ هي ؤمىاٌ الغحر وله الخم في سخبها متى قاء.
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 .4طياطت البىً اإلاسهصي :بن الؿُاؾت التي ٌٗخمضها البىً اإلاغهؼي ؾدىٗىـ ٖلى حجم اللغوى
التي ؾخمىدها البىىن الجاعٍت.
 .5حاحاث لاكخصاد الىػني :جسً٘ الؿُاؾت الاكغايُت لخاحاث اإلاجخم٘ مً الاثخمان ،هما
جخإزغ بمؿخىي اليكاٍ الاكخهاصي ،و باالؾتراجُجُاث الاكخهاصًت للضولت.
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اإلاحىز الظابع :طياطت حرب الىداجع في البىىن الخجازٍت
كبل الخغب الٗاإلاُت الثاهُت وان هىان اٖخلاص مفاصه ؤن حجم اإلاىاعص اإلاالُت ٌٗض مً بحن ألامىع
التي جسغج ًٖ ؾُُغة البىً وبصاعجه ،فالىصاج٘ التي حٗخبر مً ؤهم مهاصع الخمىٍل للبىىن الخجاعٍت
ٌٗخمض حجمها ٖلى ٖىامل بُئُت ًهٗب ٖلى البىً الخإزحر فيها ،وجإحي في ملضمت هظه الٗىامل صعحت
الىمى الاكخهاصي للمىُلت التي ًسضمها البىً ،ومضي اهدكاع الىعي الاصزاعي واإلاهغفي بحن
مىاَىيها ،ومضي حاطبُت اإلاىُلت للبىىن اإلاىافؿت ،وما قابه طلً مً مخغحراث .وٍدمل هظا الفىغ
الخللُضي في َُاجه عؾالت بلى البىىن الخجاعٍت مفاصها بإن جغهؼ حهىصها ٖلى بصاعة ألانىٌ ،وال
حكغل بالها بةصاعة الخهىم َاإلاا ال حؿخُُ٘ ؤن جفٗل ش يء بكإنها.
وبٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت اػصاصث قضة الُلب ٖلى اللغوى زانت في الخمؿِىاث ،وؤجُذ
للبىىن الخجاعٍت مهاصع جمىٍل مخٗضصة ًمىنها الؿُُغة ٖليها ،وفي ْل اإلاىافؿت ؤنبذ هجاح البىً
مديىم بلى خض هبحر بلضعة بصاعجه ٖلى الخٗامل م٘ اإلاهاصع الٗضًضة لألمىاٌ ،وٖلى كضعتها ٖلى ازخُاع
اإلاهضع الظي ًخالءم م٘ ْغوف البىً وكذ ْهىع الخاحت بلى مىاعص بيافُت ،م٘ مداولت الخهىٌ
ٖلى ما جدخاحه بإفًل الكغوٍ ،وهىظا باجذ بصاعة الخهىم ٖىهغا خاهما لىجاح البىً
واؾخمغاعه.
وبما ؤن الىصاج٘ حٗخبر مً ؤهم اإلاهاصع الخمىٍلُت للبىىن الخجاعٍت فؿىلخهغ صعاؾدىا ٖلى هظا
اإلاىعص.

ؤوال :العىامل اإلااثسة في وداجع البىً:
بالغغم مً ؤن البىىن ال جملً الؿُُغة الخامت ٖلى مؿخىي وصاجٗها ،بال ؤنها ًمىنها ؤن جازغ في
حجم الىصاج٘ لضيها ،وبما ؤن للىصاج٘ صوع هام في عبدُت البىً ،فةن اإلاىافؿت حكخض فُما بُنها لجظب
اإلاؼٍض مً الىصاج٘ مً زالٌ البدث ًٖ ألاوُٖت والىؾاثل التي ًمىً لها ػٍاصة الىصاج٘.
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وكبل الخُغق بلى اؾتراجُجُاث حظب الىصاج٘ في البىىن الخجاعٍت ًيبغي ؤوال جدضًض ؤهم الٗىامل
التي لها جإزحر فٗاٌ في حجم الىصاج٘ للبىىن الخجاعٍت:
.1الظماث اإلاادًت والصخصيت للبىً:
ًفًل ألافغاص الخٗامل م٘ البىىن التي جل٘ في ألاخُاء الغاكُت وطاث الؿمٗت الخؿىت ،لظلً
ؤصعهذ بصاعة البىىن هظه الجىاهب فٗملذ ٖلى جدؿحن اإلاباوي وهىُٖت الخضماث التي جلضمها،
فلامذ بخىؾُ٘ اإلاباوي الًُلت وؤصزلذ ألاحهؼة الخضًثت هإحهؼة الخىُُف والىمبُىجغ وطلً بهضف
جىفحر الغاخت وؾغٖت الخضمت للٗمالء .هما ٖمل اإلاىْفىن في البىىن ٖلى مٗاملت الؼباثً بغكت
بجاهب الؿغٖت والىفاءة في بهجاػ الٗمل .فخىفغ هظه الجىاهب في بىً مٗحن لها جإزحر في حظب
الىصاج٘ بلُه ،ملاعهت بالبىىن ألازغي التي ال جإزظ في الخؿبان هظه الخانُت .
 .1الخدماث التي جلدمها البىىن:
مما ال قً فُه ؤن جلضًم اإلاؼٍض مً الخضماث اإلاخىىٖت مً َغف البىً لهالح ٖمالثه ًجٗل
له محةة الخفًُل ًٖ البىىن ألازغي طاث الخضماث اإلاهغفُت اإلادضوصة ،فالبىىن التي ًىحض بها
هٓام ؤلاًضإ والسخب ٖىض الكبان آلالي ،ؤو الفخذ في ؤًام الُٗل وبٗض اهتهاء مىاُٖض الٗمل
الغؾمُت ،ؤو السخب مً فغوٕ البىً اإلاىدكغة في ؤماهً مسخلفت ،ولها ٖىامل جدفؼ ٖلى الخٗامل م٘
البىىن اإلاخُىعة والتي جلضم الجضًض في ٖالم الخضماث اإلاهغفُت ًٖ غحرها.
 .3الظياطاث السثيظيت وكىة اإلاسهص اإلاالي للبىً :
جخٗلم هظه الؿُاؾاث باللغوى والاؾدثماعاث والىىاحي ألازغي التي ًماعؽ فيها البىً وكاَه،
فهظه الجىاهب حُٗي للمخٗاملحن م٘ البىً وغحرهم بمياهُت الخىم ٖلى هفاءة ومهاعة ؤلاصاعة،
فالبىً الظي ًخىافغ لضًه ؾُىلت مىاؾبت ،زانت في ؤوكاث ألاػماث الاكخهاصًت اللىمُت ؤو اإلادلُت
ٌٗجي ؤن لضًه زبرة وججاعب ؤهثر ،وهظه حىاهب هامت تهم اإلاىصٖحن.
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 .2مظخىي اليشاغ لاكخصادي:
جؼصاص الىصاج٘ زالٌ فترة الغواج مً الضوعة الخجاعٍت ٖىه في خالت الىؿاص ،فسالٌ فترة الغواج
جؼصاص اإلابُٗاث مما ٌٗجي ػٍاصة ؤلاًضاٖاث ،فالؼٍاصة في الُلب ٖلى بٌٗ الؿلٌ٘ٗ ،جي ػٍاصة الؿٗغ،
مما ٌٗجي ؤًًا ػٍاصة الىصاج٘ ،فمثال الؼٍاصة في ؤؾٗاع البتروٌ الخامٌٗ ،جي ػٍاصة الىصاج٘ لضي
البىىن التي جل٘ في مىاَم بهخاج البتروٌ ،ؤو التي جخٗامل مٗها هظه الكغواث ،وهظلً الخاٌ فةن
الاهسفاى ؤو الخضهىع في ؤؾٗاع اإلاىخجاث اإلادلُت ٌٗجي اهسفاى ؤلاًضاٖاث لضي البىىن.
.5مىكع البىً:
ؤصعهذ البىىن الخجاعٍت ؤهمُت اإلاىك٘ ،فالبىىن طاث اإلاىاك٘ اإلامحةة لها مؼاًا زانت في حظب
اإلاىصٖحن ،وَٗخبر هظا الؿبب الغثِس ي في جفًُل هٓام البىىن طاث الفغوٕ .لظلً ًىحض لضي الىثحر
مً البىىن طاث الفغوٕ ؤكؿام زانت لضعاؾت جدغواث الؿيان ،وبمياهُاث الىصاج٘ واللغوى ٖلى
اإلاؿخىي اإلادلي واللىمي ،وطلً بهضف جدضًض اإلاىك٘ للفغوٕ الجضًضة وألاهثر عبدُت.
 .6ألاولىٍت في الخعامل مع البىىن العسٍلت واإلاإلىف الخعامل معها:
البىىن هغحرها مً اإلاكغوٖاث ألازغي التي جخمحة بمغهؼ الؿُُغة في كُإ مٗحن بؿبب البضء
اإلابىغ في اليكاٍ ،وٖلى الغغم مً ؤن طلً لِـ كُُٗا ،بال ؤن البىً الظي جم بوكائه مىظ فترة
َىٍلت له محةة ٖلى البىىن الخضًثت ،وهظا خلُلي في الىاك٘ خُث ال جؼصاص فيها ألاوكُت والىصاج٘
باإلالاعهت بالبىىن الٗخُلت.
 .7اهدشاز الىعي اإلاصسفي:
ًاصي اهدكاع الىعي اإلاهغفي بحن ؤفغاص اإلاجخم٘ بلى جِؿحر مهمت الجهاػ اإلاهغفي في حظب وجىمُت
الىصاج٘ ،و مما ًضٌ ٖلى ؤهمُت طلً ؤن همى الىعي اإلاهغفي في ؤوعوبا والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت
ؤصي الى اؾخسضام الكُياث في ؾضاص ؤهثر مً  80باإلائت مً اإلاٗامالث.
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ثاهيا .لاطتراجيجياث ألاطاطيت لجرب الىداجع:
ًخفم مٗٓم الباخثحن في الكاون اإلاالُت واإلاهغفُت ٖلى وحىص اؾتراجُجُخحن ؤؾاؾِخحن لجظب
الىصاج٘ ،هما:
 .1اطتراجيجيت اإلاىافظت الظعسٍت:
جلىم هظه ؤلاؾتراجُجُت ٖلى صف٘ فىاثض ٖلى الىصاج٘ اإلاسخلفت ،خُث حٗمض البىىن بلى عف٘
مٗضالث الفاثضة ٖلى الىصاج٘ كهض اؾخلُاب اإلاىصٖحن ،وٖلى زالف اإلاىافؿت الؿٗغٍت في مسخلف
ألاوكُت الاكخهاصًت ؤًً جخمحة بالفٗالُت بال ؤهه في مجاٌ الٗمل اإلاهغفي جخٗغى هظه اإلاىافؿت بلى
بٌٗ اإلادضصاث ،وطلً ألن مٗٓم الدكغَٗاث ال حؿمذ بضف٘ فىاثض ٖلى الىصاج٘ الجاعٍت ،وطلً
إلاجىٖت مً ألاؾباب ًمىً طهغها في آلاحي:
ؤ .الحد مً ازجفاع جيلفت ألامىاٌ :مً اإلاٗغوف ؤن البىً الخجاعي ًخىبض مهاعٍف مخٗضصة حغاء
مؿىه للخؿاب الجاعي وجيىن جيلفخه ؤهبر مً بلُت جيلفت مؿً الىصاج٘ ألازغي ،فٗىض الؿماح
بضف٘ الفىاثض ٖلى الىصاج٘ الجاعٍت فةن ولفت ألامىاٌ التي ًخٗامل بها البىً جيىن هبحرة لظان جلجإ
اإلاهاعف بلى اؾدثماع ؤمىالها في اؾدثماعاث طاث مساَغ ٖالُت بهضف جدلُم ٖىاثض هبحرة ،وهظا
ما ًاصي بلى تهضًض مؿخلبل الٗمل اإلاهغفي ،وٖلُه فةن ٖضم صف٘ الفىاثض ٖلى هظا الىىٕ مً
الىصاج٘ ؾىف ًللل مً ولفت ألامىاٌ.
ب .الحد مً اإلاىافظت الهدامت بين البىىن :بن ٖضم صف٘ فىاثض ٖلى الىصاج٘ الجاعٍت ؾُللل مً
اإلاىافؿت بحن البىىن والتي كض حؿعى بلى اٖخماص ؾٗغ الفاثضة هإؾاؽ مىُلي للخىافـ في حظب
الىصاج٘ ،وٖىضها جدىافـ هظه البىىن لؼٍاصة ؾٗغ الفاثضة مً حهت والبدث ًٖ فغم اؾدثماعٍت
جضع فىاثض ٖالُت لخغُُت هظه الىفلاث مما يهضص مؿخلبل هظه البىىن وجهبذ اإلاىافؿت ماصًت
وهضامت.
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ج.الحد مً ازجفاع الفىاثد على اللسوض :بن ٖضم صف٘ فىاثض ٖلى الىصاج٘ الجاعٍت ؾُللل مً
اعجفإ الفىاثض ٖلى اللغوى اإلامىىخت ،وطلً الهسفاى ولفت ألامىاٌ اإلاخاخت للبىىن ،في خحن
ؤهه ٖىض صف٘ فىاثض ٖلى الىصاج٘ الجاعٍت ؾخيىن هظه الخيلفت ٖالُت ،وبالخالي حؿعى اإلاهاعف بلى
ػٍاصة الفىاثض ٖلى كغويها اإلامىىخت للٗمالء لخدلُم ٖىاثض مجؼٍت والتي جيىن مساَغتها
الاثخماهُت ٖالُت ،هما ؤنها ؾخازغ ٖلى مٗضالث الخىمُت الاكخهاصًت.
د .الحد مً هجسة ألامىاٌ مً اإلادن الصغيرة والىاثيت بلى اإلادن الىبيرة :مً اإلاٗغوف ؤن اإلاضن
التي حٗمل في البىىن الىبحرة طاث ألاوكُت الخجاعٍت والاكخهاصًت اإلاسخلفت ،ؾدخمىً مً صف٘
فىاثض ؤٖلى ٖلى ألامىاٌ اإلاخاخت لضيها بؿبب الفىاثض الطخمت التي جدهل ٖليها ،ولظلً فٗىض
صف٘ الفىاثض ٖلى الىصج٘ الجاعٍت جيخلل هظه ألامىاٌ مً اإلاهاعف الٗاملت باإلاىاَم الهغحرة طاث
ألاعباح الللُلت بلى اإلاهاعف الٗاملت في اإلاىاَم الىبحرة ،وٖىضها ؾدخٗغى اإلاضن الهغحرة بلى
ؤػماث مالُت و ؤزاع ٖىؿُت ٖلى ٖملُاث الخىمُت والنهًت الاكخهاصًت فيها.
 .1بطتراجيجيت اإلاىافظت غير الظعسٍت:
بن حىهغ هظه الاؾتراجُجُت هى جلضًم البىىن لخضماث حضًضة وبإؾٗاع جىافؿُت ؤو جدؿحن
الخضماث اللضًمت ،مما ٌؿاهم في ػٍاصة الُلب ٖلى وصاجٗها هىدُجت لؿعي اإلاىصٖحن للؾخفاصة مً
جلً الخضماث ،وال ؾُما في البىىن طاث الابضإ في مجاٌ ابخياع وجُىٍغ الخضماث ،بط ًفًل الؼباثً
الخٗامل م٘ البىىن اللاصعة ٖلى جُىٍغ زضماث ٖبر َغح زضماث حضًضة ،ؤو جُىٍغ الخضماث
الخالُت وؤؾلىب جلضًمها ،وجخجه البىىن بلى هظه الاؾتراجُجُت بؿبب اإلادضصاث الخانت ٖلى ؤؾٗاع
الفاثضة ،وبصعاهها ؤن ٖملُت جُىٍغ الخضماث ٖامال خُىٍا وؤؾاؾُا للمدافٓت ٖلى اؾخمغاع البىً
وحٗؼٍؼه ٖلى اإلاضي البُٗض ،مما ًاصي بلى اخخفاْه بالؼباثً الخالُحن وحظب الؼباثً اإلادخملحن
وػٍاصة كضعجه ٖلى اإلاىافؿت في الؿىق.
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اإلاحىز الثامً :اإلاصازف ؤلاطالميت
ؤنبدذ اإلاهاعف ؤلاؾالمُت في ْل مخُلباث الٗهغ ،يغوعة اكخهاصًت خخمُت ليل مجخم٘
بؾالميً ،غفٌ الخٗامل بالغبا ،وٍغغب في جُبُم الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وؾيخُغق في هظا الٗىهغ بلى
ول مً مفهىم ووكإة وزهاثو اإلاهاعف ؤلاؾالمُت زم الخُغق بلى مهاصع ؤمىالها ،ونُغ الخمىٍل
فيها.
ؤوال .حعسٍف ووشإة اإلاصسف ؤلاطالما:
 .1حعسٍف اإلاصسف ؤلاطالما:
ًمىً حٗغٍف اإلاهغف ؤلاؾالمي بإهه ماؾؿت مالُت ،جلىم باإلاٗامالث اإلاهغفُت وغحرها في يىء
ؤخيام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،بهضف اإلادافٓت ٖلى اللُم ألازالكُت ؤلاؾالمُت ،وجدلُم ؤكص ى ٖاثض
اكخهاصي و احخماعي لخدلُم الخُاة الُُبت الىغٍمت لألمت ؤلاؾالمُت.
هما ًمىً حٗغٍفه ٖلى ؤهه ماؾؿت مالُت مهغفُت ،جلىم باألٖماٌ والخضماث اإلاالُت واإلاهغفُت
وحظب اإلاىاعص الىلضًت ،وجىُْفها جىُْفا فٗاال ًىفل همىها وجدلُم ؤكص ى ٖاثض منها ،وبما ًدلم
ؤهضاف الخىمُت الاكخهاصًت وؤلاحخماُٖت في بَاع ؤخيام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
 .1وشإة اإلاصسف ؤلاطالما:
لم حٗغف البلضان ؤلاؾالمُت اليكاٍ اإلاهغفي في قيله الخضًث ،بال في نهاًت اللغن الخاؾ٘ ٖكغ
وبضاًت اللغن الٗكغًٍٖ ،ىضما صزل الٗمل اإلاهغفي الغغبي ،خُث واهذ اإلاهاعف الٗاملت فيها ٖباعة
ًٖ فغوٕ للمهاعف ألاحىبُت .و بٗض طلً وكإة مهاعف مدلُت في مسخلف البلضان ؤلاؾالمُت حٗمل
وفم ألاؾلىب اإلاهغفي الغغبي ،الظي ٌؿدىض بلى مٗضٌ الفاثضة هإؾاؽ للخٗامل ،واهدكغ هظا الىىٕ
مً اإلاهاعف في حمُ٘ الضوٌ ؤلاؾالمُت .ومما ؾاٖض ٖلى اهدكاع هظه اإلاهاعف اعجفإ ؤنىاث بٌٗ
اإلاؿلمحن مً هىا وهىان جضاف٘ ًٖ جلً اإلااؾؿاث ،مداولت بيفاء الُاب٘ الكغعي ٖلى ؤٖمالها،
فإفتى بًٗهم بدل الفاثضة الغبىٍت ،بضٖىي ؤنها لِؿذ مً عبا الجاهلُت ،الظي هؼٌ به اللغآن
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الىغٍم -جاعة – ؤو ؤهه ًجىػ ؤزظها للخاحت والًغوعة جاعة ؤزغي .وإلاا ؤصعن الغُىعًٍ مً ؤبىاء هظه
ألامت زُىعة اإلااؾؿاث الغبىٍت ،إلاا جدمله مً ؤقُاء هثحرة مدغمت في ؤلاؾالم ،وما جدمله ؤًًا مً
ؾلبُاث جيىن ٖىاكبها وزُمت ٖلى الاكخهاص الىَجيْ ،هغث الضٖىة بلى بٖاصة الىٓغ في الهُاول
الىلضًت واإلاالُت في الضوٌ ؤلاؾالمُت ،وبكيل ًلغى فُه هٓام الفاثضة ،وٍدل مدله مبضؤ اإلاكاعهت في
الغبذ والخؿاعة ،هظا اإلابضؤ الظي حاءث البىىن ؤلاؾالمُت ليي جىغؾهَ ًٖ ،غٍم مماعؾتها إلاسخلف
الٗملُاث والخضماث اإلاهغفُت اهُالكا مً ؤخيام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
وهىظا جبلىعث فىغة بوكاء اإلاهاعف ؤلاؾالمُت ،وْهغث بلى خحة الىحىص فياهذ ؤوٌ مداولت في
هظا اإلاجاٌ ،جلً الخجغبت الغاثضة التي كامذ في بخضي اإلاىاَم الغٍفُت في باهؿخان ،خُث جإؾؿذ
في نهاًت الخمؿُيُاث مً هظا اللغن٭ماؾؿت حؿخلبل الىصاج٘ مً ألاغىُاء لخلضما بلى اإلاؼاعٖحن
الفلغاء مً ؤحل جدؿحن وكاَهم الؼعاعي ،صون ؤن ًخلاض ى اإلاىصٖىن ؤي ٖاثض ٖلى وصاجٗهم ،هما
ؤن اللغوى اإلالضمت بلى اإلاؼاعٖحن واهذ بضون ٖاثض ؤًًا ،وبهما واهذ جلً اإلااؾؿت جخلاض ى ؤحىعا
عمؼٍت حغُي جيالُفها ؤلاصاعٍت فلِ .بال ؤن الخجغبت اإلاظوىعة لم ًىخب لها الىجاح ،بؿبب الافخلاع
بلى حهاػ بصاعي ومالي هفء ،وٖضم بكباٌ اإلاىصٖحن ٖلى ؤلاًضإ لضي البىً

..

وم٘ نهاًت هظه الخجغبت ،واهذ هىان ججغبت ؤزغي في َغٍلها بلى الٓهىع خُث ْهغث" بىىن
الاصزاع اإلادلُت" التي جإؾؿذ ٖام  1963في " مُذ غمغ" ،وغحرها مً ألاعٍاف اإلاهغٍت ،وهي بىىن
اصزاع مدلُت حٗمل وفم ؤؾـ الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،لىً هظه اإلاداولت لم حؿخمغ َىٍال ،خُث جم
بًلاف الٗمل بها ٖام  1967وطلً ألؾباب صازلُت ،مثل ٖضم عؾىر ؤلاَاع الىٓغي لألٖماٌ
اإلاهغفُت ؤلاؾالمُت ،وٖضم جىافغ اليىاصع اإلااهلت واللاصعة ٖلى بصاعة ألاٖماٌ واليكاَاث اإلاهغفُت
ؤلاؾالمُت ،بيافت بلى ؤن هظه الخجغبت لم جلم الغٖاًت مً اإلااؾؿاث الخيىمُت وألاهلُت .
وعغم ٖضم هجاح الخجغبخان الؿابلخان وكهغ ٖمغهما ،بال ؤن فىغة بوكاء بىىن بؾالمُت لم
جمذ ،وبهما زمضث مضة مً الؼمً زم اهُللذ مً حضًض ،وفي ٖام  1971واهذ هىان مداولت زاهُت
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في مهغ ،وطلً بةوكاء ؤوٌ مهغف ًلىم بمماعؾت اليكاَاث اإلاهغفُت ٖلى غحر ؤؾاؽ الغبا وهى
بىً هانغ ؤلاحخماعي والظي بضؤ وكاَه ؾىت  .1972زم بٗض طلً جىالذ خغهت جإؾِـ اإلاهاعف
ؤلاؾالمُت ،ففي ٖام  1975جم جإؾِـ البىً ؤلاؾالمي للخىمُت في حضة ،هما جم جإؾِـ بىً صبي
ؤلاؾالمي في صولت ؤلاماعاث في هفـ الؿىت ،وفي ٖام  1977جم جإؾِـ زالزت مهاعف بؾالمُت ،وهي
بىً فُهل ؤلاؾالمي اإلاهغي ،بىً فُهل ؤلاؾالمي الؿىصاوي ،بِذ الخمىٍل اليىٍتي ،ؤٖلبها بٗض
طلً البىً ؤلاؾالمي ألاعصوي للخمىٍل والاؾدثماع ٖام  .1978بٗض طلً جؼاًض ٖضص اإلاهاعف
واإلااؾؿا ث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ٖام بٗض ٖام ،وحؿلؿلذ وكإتها جباٖا في ألاكُاع ؤلاؾالمُت والٗغبُت
وختى الغغبُت ،بٗض ؤن وان الىُاق الجغغافي لٓهىعها في الكغق الٗغبي وصوٌ آؾُا ؤلاؾالمُت.
ثاهيا .خصاثص اإلاصازف ؤلاطالميت:
اهُالكا مً اإلاٗالم اليلُت للىٓام الاكخهاصي ؤلاؾالمي جٓهغ زهاثو الىٓام اإلاهغفي
ؤلاؾالمي والتي ًمىً جلخُهها فُما ًلي:
 .1اطدبعاد الخعامل بالفاثدة:
حكيل هظه الخانُت اإلاٗلم الغثِـ للمهاعف ؤلاؾالمُت ،بط جلتةم هظه ألازحرة بٗضم الخٗامل
بالفاثضة اإلادغمت قغٖا ،باٖخباعها هىٕ مً ؤهىإ الغبا التي خغمها هللا ٖؼ وحل وقضص ٖلىبتهاً ،لىٌ
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ ّ َ َ َ ُ ْ
ُ ُ ْ َ
وا َما َب ِل َا م ًَ ّ
السَبا ِبن هىخم ُّما ِم ِىين﴿﴾ ف ِةن
ؾبداهه وحٗالى ﴿ ًا ؤيها ال ِرًً آمىىا اجلىا الله وذز
ِ
ِ
َ ُُْ ْ ََ ُ ْ ُُ ُ َ
ّ
َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ
َْ َ
ْ َ
ُ
وض ؤ ْم َى ِالى ْم َال َجظ ِل ُمىن َو َال ُجظل ُمىن
ل ْم جف َعلىا فإذهىا ِب َح ْس ٍب ِّم ًَ الل ِه َو َز ُط ِىل ِه وِبن جبخم فلىم زئ
﴾ البلسة آلاًت  .122 ،122وٖلى طلً فةن الٗاثض ٖلى ألامىاٌ اإلاىصٖت واإلاؿدثمغة ال ًخم جدضًضه
مؿبلا مثلما هى مخب٘ في البىىن الخللُضًت ،وبهما ًدضص الٗاثض في نهاًت الٗملُت الاؾدثماعٍت خؿب
الىٓام الظي اجب٘ فيها ،ؾىاء وان مًاعبت ؤو مكاعهت ؤو نُغت ؤزغي.
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 .1جىحيه ول حهد هحى لاطدثماز الحالٌ:
ٌؿخمض الاكخهاص ؤلاؾالمي مباصثه مً مٗاًحر وؤخيام وحكغَٗاث وعصث في اللغآن الىغٍم
والؿىت الىبىٍت ،وٖلى طلً ال بض ٖلى اإلاهغف ؤلاؾالمي ؤن ًخلُض في ول مٗامالجه بلاٖضة الخالٌ
والخغام .فال ًجىػ له ؤن ًلضم زضماجه في ؤوكُت جضزل في صاثغة الخدغٍم الكغعي ،ؤو اللُام
بخىُْف ؤمىاله في مجاالث ال ًلغها الكغٕ ؤلاؾالمي ،مثل :ؤوكُت نىاٖت الخمىع ،ؤو الهىاٖاث
ألازغي اللاثمت ٖلى جغبُت وطبذ لخىم الخجةًغ ،ؤو اإلاُخت ؤو اإلاسضعاث ،ومىاثض اللماع...بلخ .هما ؤنها
جخجىب الخٗامل م٘ ؤي وكاٍ ًىُىي ٖلى الغبا ؤو غل ،ؤو بخخياع ،ؤو اؾخغالٌ لخاحاث الىاؽ،
وجدلُلا إلالانض الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،التي جلغع الٗمل همهضع للىؿب بضال مً اٖخباع اإلااٌ مهضعا
وخُضا للىؿب ،حٗمل اإلاهاعف ؤلاؾالمُت ٖلى جمىٍل اإلاكاعَ٘ التي جدلم الخحر للمجخم٘ .وطلً مً
زالٌ جىحُه ؤلاؾدثماع وجغهحةه في صاثغة بهخاج الؿل٘ والخضماث التي حكب٘ خاحاث ؤلاوؿان اإلاؿلم،
وهظا ٌٗجي جىحُه الجهض هدى الخىمُتَ ًٖ ،غٍم ؤلاؾدثماع واإلاكاعهت التي جسً٘ إلاٗاًحر الخالٌ
والخغام التي خضصها ؤلاؾالم ،فخخدغي ؤن ًل٘ اإلاىخج في صاثغة الخالٌ وؤن جيىن حمُ٘ مغاخل
الٗملُت ؤلاهخاحُت التي ًمغ بها يمً صاثغة الخالٌ ؤًًا ،هما ًجب ٖليها مغاٖاة اخخُاحاث اإلاجخم٘
ومهلخت الجماٖت كبل الىٓغ بلى الٗاثض الظي ٌٗىص ٖلى الفغص .
 .3السكابت الشسعيت:
إلاا واهذ البىىن ؤلاؾالمُت جغجبِ اعجباَا وزُلا بالكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وختى جًمً ٖضم ججاوػ
مباصت جلً الكغَٗت ،فةنها حؿخٗحن بهُئت الغكابت الكغُٖت التي جخىلى بًًاح الخىم الكغعي فُما
ٌٗغى ٖليها ،مً مؿاثل مالُت ومهغفُت زانت بالخٗامل في اإلاهاعف ؤلاؾالمُت .وال جخىكف مهمت
الغكابت الكغُٖت ٖلى جهيُف ألاوكُت والخضماث بلى قغُٖت وغحر قغُٖت فلِ ،بل ؤنها جخىلى
جلضًم البضاثل الكغُٖت لخلً ألاوكُت والخضماث غحر اإلاخفلت م٘ الكغَٗت ؤلاؾالمُت .هظلً فةن
ٖليها ؤن حؿدبم ألامىع لخً٘ في اإلاُضان الٗملي نُغا ووؾاثل جثري وكاٍ اإلاهغف ؤلاؾالمي ،فًال
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ًٖ كُامها باألمغ باإلاٗغوف والىهي ًٖ اإلاىىغ بما جملىه مً مٗغفت وزبرة .وهىظا فةن الغكابت
الكغُٖت حٗخبر زانُت ممحةة للمهاعف ؤلاؾالمُت ،خُث حؿهم في جصخُذ مؿاع اإلاهاعف
ؤلاؾالمُت ،وجلضًم ألاوكُت والخضماث اإلاهغفُت ؤلاحخماُٖت والخىمُت بما ًخىافم وملخًُاث
الكغَٗت ؤلاؾالمُت .
 .2الصفت الخىمىٍت للمصازف ؤلاطالميت:
تهخم اإلاهاعف ؤلاؾالمُت بضعحت هبحرة بالجاهب الخىمىي ،اكخهاصًا ؤو بحخماُٖا ؤو ختى هفؿُا
وٖللُا ،ولِـ طلً غغٍبا باليؿبت إلااؾؿاث جضوع في فلً الكغَٗت ؤلاؾالمُت:
 .1.2جحليم الخىميت لاكخصادًت :وَؿخُُ٘ اإلاهغف ؤلاؾالمي اللُام بهظه الىُْفت ًٖ َغٍم
جضُٖم الىعي الاصزاعي بحن ؤفغاص اإلاجخم٘ ،واإلاكاعهت في الٗملُت ؤلاهخاحُت ،بط جلٗب اإلاهاعف
ؤلاؾالمُت صوعا ووُْفت هامت في جىمُت الىعي ؤلاصزاعي لضي ألافغاص مً ؤحل حٗبئت ؤلاصزاعاث،
الؾُما جلً التي واهذ في مىإي مً الخٗامل م٘ اإلاهاعف بكيل زام ،ألؾباب ٖضة لٗل ؤبغػها
هى ٖضم جىافم مٗامالتها م٘ الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وبما ٌصج٘ ٖلى ٖضم خبـ ألامىاٌ ؤو حجبها
ًٖ ؤلاؾدثماع الخالٌ ،بما ًٖ َغٍم ؤلاؾدثماع اإلاباقغ خُث ًلىم البىً ؤلاؾالمي بةوكاء
اإلاكغوٖاث ؤلاكخهاصًت التي ًدخاحها اإلاجخم٘ ،وبما ًٖ َغٍم اإلاكاعهت ؤو اإلاؿاهمت م٘ آزغًٍ في
بكامت وجإؾِـ اإلاكغوٖاث التي جخفم وؤخيام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
 .1.2بخحليم الخىميت لاحخماعيت :حٗخبر الخىمُت الاحخماُٖت بخضي اإلاهام ألاؾاؾُت للمهاعف
ؤلاؾالمُت ،بل ؤنها حٗض ؤخض الفغوق الجىهغٍت والهامت بحن البىً ؤلاؾالمي والبىً الخللُضي ،وفي
هظا الهضص حٗمل اإلاهاعف ؤلاؾالمُت في بَاع وُْفت بحخماُٖت ،بدُث حُٗي ول ألاولىٍاث فُما
جلىم به مً مٗامالث مهغفُت واؾدثماعاجُت ،لألوكُت واإلاكغوٖاث الىافٗت ،والتي ًيىن يمً
ؤهضافها جدلُم مهالح اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي بكيل ٖام ،وبما ًلط ي ؤال ًيىن حل ؤهضاف اإلاهاعف
.

ؤلاؾالمُت جدلُم الغبذ والٗىاثض فلِ
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هما جدغم هظه اإلاهاعف ٖلى جلضًم زضماث بحخماُٖت تهضف مً زاللها بلى بخُاء نىع
الخيافل الاحخماعي اإلاىٓم وحكخمل هظه الخضماث ٖلى ما ًلي:
جلضًم زضمت حم٘ وجىػَ٘ الؼواة مً اإلاخٗاملحن م٘ اإلاهغف وغحرهم.
جلضًم اللغوى الخؿىت( بضون فاثضة) إلاىاحهت خاحاث بحخماُٖت ملخت ،والؼواج والخٗلُم
واإلاغى ،وهظلً جلضًم اللغوى الخؿىت لٗمالء اإلاهغف اإلاٗؿغًٍ وطوي اإلاهً الٗلمُت
والفىُت والخغفُت لخدىٍلهم بلى َاكاث بهخاحُت هاقُت احخماُٖا.
اإلاؿاهمت في اإلاكغوٖاث ؤلاحخماُٖت وألاٖماٌ الخحرًت الهاصفت بلى جُىٍغ اإلاجخم٘ اإلادلي.

ثالثا .مصادز ؤمىاٌ اإلاصازف ؤلاطالميت :
جلىم اإلاهاعف بهفت ٖامت ٖلى ؤؾاؽ الىؾاَت اإلاالُت ،ال فغق في طلً بحن مهغف بؾالمي
وغحر بؾالمي ،طلً ؤنها حمُٗها ماؾؿاث مالُت ،وبالخالي ًمثل الجاهب اإلاالي فيها ؤهم مهاصع
حؿُحرها وبصاعتها وجلضًمها لىْاثفها وزضماتها ،خُث جلىم بخجمُ٘ الىصاج٘ وحظب اإلاضزغاث
همهاصع عثِؿت ألمىاٌ البىً مً حهت اإلاىاعص ،وجىُْف هظه ألامىاٌ باإليافت بلى ؤمىاٌ البىً
الخانت في حهت ؤلاؾخسضاماث.
وإلاا واهذ مهاصع ؤمىاٌ اإلاهاعف ؤلاؾالمُت جخيىن مً مهاصع صازلُت وزاعحُت لظا فةهىا ويمً
هظا الٗىهغ ؾىف هبدث هظه اإلاهاصع في مُلبحن:
 .1مصادز ألامىاٌ الداخليت للمصازف ؤلاطالميت:
جخيىن اإلاهاصع الضازلُت لألمىاٌ في اإلاهاعف ؤلاؾالمُت مً مؿاهمت ؤصخاب البىً ،وألامىاٌ
الىاقئت ًٖ هخاثج ؤٖماله ،واإلخخُاَاث الىلضًت التي ًدخفٔ بها البىً بلتةاما باللىاهحن الؿاثضة،
وطلً الجؼء مً ألاعباح التي ًدللها البىً مً وكاَاجه وال ًىػٖها ٖلى مؿاهمُه ،واإلاسههاث،
مثله في طلً مثل البىً الخللُضي .وفُما ًلي جفهُل لهظه اإلاهاصع:
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 .1.1زؤض اإلااٌٌ :كمل مفهىم عؤؽ اإلااٌ في الفىغ ؤلاؾالمي :عؤؽ اإلااٌ الىلضي اإلالضم مً الكغواء
في بضاًت الكغهت ،هما ٌكمل ؤًًا ألامىاٌ الثابخت مً ؤنىٌ ماصًت ومٗىىٍت ملضمت مً الكغواء في
بضاًت الكغهت ؤًًا .وبهظا ًمىىىا حٗغٍف عؤؽ اإلااٌ اإلاهغف ؤلاؾالمي ":بإهه مجمىٕ كُمت ألامىاٌ
التي ًدهل ٖليها اإلاهغف مً ؤصخاب اإلاكغوٕٖ ،ىض بضء جيىٍىه ،وؤًت بيافاث ؤو جسفًُاث جُغؤ
ٖليها في فتراث جالُت ،ؾىاء واهذ هلضًت ؤم ُٖيُت".
وٍسً٘ الخض ألاصوى لغؤؽ ماٌ اإلاهغف ؤلاؾالمي هما هى الخاٌ في البىىن الخللُضًت،
لدكغَٗاث البىً اإلاغهؼي ،وملغعاث لجىت باػٌ الضولُت التي جدضص الخض ألاصوى لغؤؽ ماٌ اإلاهغف
وؿبت بلى حجم الىصاج٘ اإلاىحىصة لضًه .وفي ول ألاخىاٌ ال ًمثل عؤؽ اإلااٌ ؾىي حؼءا ٌؿحرا مً
بحمالي مهاصع ؤمىاٌ اإلاهغف ؤلاؾالمي قإهه في طلً قإن البىً الخللُضي ،ألن مٗٓم ألامىاٌ جإحي
ًٖ َغٍم الىصاج٘ بإقيالها اإلاسخلفت .
 .1.1لاحخياػاث وألازباح غير اإلاىشعت :حٗمل اإلاهاعف ؤلاؾالمُت هغحرها مً اإلاهاعف بإزظ ول
الخضابحر الًغوعٍت ،إلاىاحهت اخخماٌ ؾلبي كض ًل٘ لها مؿخلبال ،فخلىم بسلم اخخُاَاث زانت
باإليافت بلى جلً اإلافغويت ٖليها كاهىها.
وٍلهض باالخخُاَاث جلً ألاعباح اإلاخدللت مً ؤٖماٌ اإلاهغف غحر اإلاىػٖت ،وحٗخبر مهضعا مً
مهاصع الخمىٍل الضازلُت ،بط ٌٗمض البىً – ؾىاء بهفت بحباعٍت ؤو ازخُاعٍتٖ -لى اكخُإ مبالغ
مً نافي ألاعباح اللابلت للخىػَ٘ ،بهضف جضُٖم اإلاغهؼ اإلاالي للبىً ،وخفٔ عؤؾماله مً ؤي اكخُإ،
في خالت وكىٕ زؿاعة ما ،والٗمل ٖلى ػٍاصة زلت اإلاىصٖحن .وججض ؤلاخخُاَاث في اإلاهاعف ؤلاؾالمُت
مكغوُٖتها ،في وحىب الخفاّ ٖلى عؤؽ اإلااٌ وامال وحٗىًٍه في خالت الخؿاعة مً ألاعباح
اإلادخجؼة .ومً اإلاخفم ٖلُه لضي الفلهاء ؤهه ال عبذ بال بٗض ؾالمت عؤؽ اإلااٌ ،وبن الغبذ وكاًت لغؤؽ
اإلااٌ ،وؤهه حابغ إلاا ًلخله مً زؿغان .وفي هظا ًلىٌ ؤلامام الغاػي في جفؿحره " بن الظي ًُلبه
الخجاع في مخهغفاتهم ؤمغان ؾالمت عؤؽ اإلااٌ والغبذ" ،هما ًلىٌ ؤلامام الؼمسكغي في جفؿحره" ؤن
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ما ًُلبه الخجاع في مخهغفاتهم قِئان :ؾالمت عؤؽ اإلااٌ والغبذ ،والخجاعة ؾبب ًفط ي بلى ول واخض
مً الغبذ والخؿغان ،ومً لم ٌؿلم ماله ال ًىنف بالغبذ" .
وٖلى هظا لِـ مً خم اإلاؿخفُضًً في الغبذ في هٓغ الفله ؤلاؾالمي َلب جىػَٗه ٖليهم
باليامل ،وطلً صون ألازظ في ؤلاٖخباع ما ًلخم عؤؽ اإلااٌ مً زؿاثغ في اإلاؿخلبل ،والؿبُل بلى طلً
هى مٗالجت الغبذ اللابل للخىػَ٘ والخهغف فُه واكدؿامهٖ ،لى ؤؾاؽ ؤن ٌكمل عبدا مدخجؼا في
قيل اخخُاَاث مسخلفت وعبدا مىػٖا .
 .3.1اإلاخصصاثٌٗ :غف اإلاسهو بإهه ؤي مبلغ ًسهم ؤو ًدخجؼ مً ؤحل اؾتهالن ،ؤو ججضًض ؤو
ملابلت الىلو في كُمت ألانىٌ ،ؤو مً ؤحل ملابلت بلتةاماث مٗلىمت ال ًمىً جدضًض كُمتها بضكت
جامت ،واإلاسهو ٖبء ًجب جدمُله ٖلى ؤلاًغاص ؾىاء جدللذ ؤعباح ؤم لم جخدلم .وهفغق هىا بحن
هىٖحن مً اإلاسههاث وهما مسههاث اؾتهالن ألانىٌ ،ومسهو ملابلت الىلو فى كُمت
ألانىٌ مثل مسهو الضًىن اإلاكيىن فيها ومسهو هبىٍ ألاوعاق اإلاالُت.
وجمثل اإلاسههاث مهض ًعا مً مهاصع الخمىٍل الظاحي للمهاعف ،وطلً زالٌ الفترة مً جيىًٍ
اإلاسهو ختى الفترة التي ٌؿخسضم فيها في الغغى الظي ؤوص ئ مً ؤحله ،وزانت اإلاسههاث طاث
الهفت الخمىٍلُت مثل مسهو اؾتهالن ألانىٌ الثابخت ،وٍجب ؤن ًازظ في ؤلاٖخباع اؾدثماع جلً
اإلاسههاث في الاؾدثماعاث مخىؾُت وَىٍلت ألاحل. .
 .1مصادز ألامىاٌ الخازحيت للمصازف ؤلاطالميت:
هي اإلاىاعص اإلاالُت التي ًخم ؤلاٖخماص فيها ٖلى ؤمىاٌ الغحر ،ؤي آلازغًٍ مً غحر ؤصخاب اإلاكغوٕ
اإلاالىحن له ،وٖاصة حٗخمض اإلااؾؿاث اإلاهغفُت ،ومنها اإلاهاعف ؤلاؾالمُتٖ ،لى اإلاهاصع الخاعحُت
بكيل ؤؾاس ي في مماعؾت ٖملها ووكاَاتها ،وبالظاث في اؾخسضاماتها وبسانت الاؾدثماعٍت منها،
والتي حكيل هما ًفترى ؤلاؾخسضام ألاؾاس ي مً كبل اإلاهاعف ؤلاؾالمُت ،وهظا ًجٗل اإلاىاعص مً
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مهاصع زاعحُت جدخل ؤهمُت هبحرة في ٖمل هظه اإلاهاعف ،وجيىن ٖاصة اليؿبت ألاهبر في مىاعصها
وفي مىحىصاتها .وفُما ًلي ؾيخُغق بلى ؤهم هظه اإلاهاصع:
 .1.1الىداجع :جُلم ولمت " الىصٌٗت" في اإلاهاعف ؤلاؾالمُت ٖلى حمُ٘ الخؿاباث التي ًفخدها
الٗمالء لضي اإلاهغف وٍخم ؤلاًضإ فيها مً كبلهم .وحكيل هظه الخؿاباث مهضعا هاما مً مهاصع
ؤمىاٌ اإلاهاعف ؤلاؾالمُت ،طلً ألن هظه اإلاهاعف حؿتهضف جدلُم الغبذ وجىػَ٘ ٖاثض مجؼي ٖلى
اإلاؿاهمحن ،وٖلى ؤصخاب الخؿاباث ،خُث ًمثل ؤصخاب الخؿاباث حاهب عب اإلااٌ في اإلاًاعبت،
وٍمثل اإلاهغف حاهب اإلاًاعب فيها .وهظا بطا وان هىٕ الخؿاب ؤو ؤلاًضإ بهضف الاؾدثماع ؤو
الخىفحر ،ؤما في خالت وىن الخؿاب لغغى خفٔ اإلااٌ ونُاهخه -خؿاب حاعي  -مً الؿغكت
والهالن فةن ناخبه ال ٌؿخدم ؤي ٖاثض ؤو عبذ .وٍمىً جىيُذ ما ؾلف طهغه في الكيل
الخىيُحي الخالي:
شيل زكم (:)11ؤهىاع الحظاباث في البىىن ؤلاطالميت مً حيث مشازهتها في ألازباح

اإلاصدز:مدمض مدمىص العجلىوي ،مغح٘ ؾابم ،م .185
واهُالكا مً حٗغفُىا الؿابم للىصٌٗت ،ومً زالٌ الكيل عكم ً 01مىىىا جلؿُم الىصٌٗت في
اإلاهاعف ؤلاؾالمُت بلى كؿمحن ،وصاج٘ حاعٍت ووصاج٘ اؾدثماعٍت.
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ؤ .الىداجع الجازٍت :وهي ٖباعة ًٖ مبالغ ًىصٖها ؤصخابها في اإلاهغف جدذ الُلب ،وَؿخُُ٘ اإلاىصٕ
ؤن ٌسخب مً هظه الىصاج٘ متى قاء وبالىمُت التي ًغٍض ،وهي ال جىصٕ بغغى الاؾدثماع ،وال ًلهض
مً بًضاٖها اإلاكاعهت في ألاعباح .هظا وجل٘ ٖلى اإلاهاعف مؿاولُت زضمت الٗمُل ،وما ًخُلبه طلً
مً جؼوٍضه بضفتر قُياث لدؿهُل مٗامالجه ،واللُام بخدهُل كُمت الكُياث اإلاسخىبت لهالخه
وصف٘ كُمت الكُياث اإلاسخىبت ٖلُه زهما مً خؿابه ،وغحر طلً مً الخضماث اإلاهغفُت التي ال
جخٗاعى م٘ الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
وٍمىً ببغاػ ؤهم زهاثو هظا الىىٕ مً الىصاج٘ في اإلاهاعف ؤلاؾالمُت فُما ًلي:
 ًخم فخذ الخؿاب الجاعي لغاًاث الاخخفاّ باإلااٌ لضي اإلاهغف صون كُىص. ال ٌؿخدم اإلاىصٕ في هظا الىىٕ مً الىصاج٘ ؤًت ؤعباح وال ًخدمل ؤًت زؿاثغ. ًلتةم اإلاهغف بغص الىصٌٗت ولُا ؤو حؼثُا ،لهاخبها بدؿب َلبه. ًدم للمهغف اؾخٗماٌ وصاج٘ الخؿاباث الجاعٍت والخهغف فيها. ًخدمل البىً هخاثج اؾخٗماله للىصٌٗت الجاعٍت ،فله وامل عبذ اؾخٗماله لها ،هما ٖلُه ؤن ًخدملوامل الخؿاعة التي جترجب ٖلى بؾخٗمالها.
 ًغبِ اإلاهغف باإلاىصٕ ٖالكت مضًىهُت ،وٍيىن فيها اإلاىصٕ صاثما صاثىا للمهغف بلُمت عنُضخؿاب الىصٌٗت.
وجىمً ؤهمُت هظا الىىٕ مً الىصاج٘ في البىىن ؤلاؾالمُت ،هما في اإلاهاعف الخللُضًت مً زالزت
حهاث ،ألاولى وىنها مجاهُت ،والثاهُت ؤنها طاث حجم هبحر ،والثالثت ؤنها مىحىصة صاثما لضي اإلاهغف،
ومً هىا ًمىىه ؤن ٌؿخغل الجؼء ألاهبر منها في اؾدثماعاجه صون ؤن ًازغ طلً ٖلى كضعجه ٖلى عصها
ٖىض الُلب ؤو ٖلى ؾُىلخه.
ب .الىداجع لاطدثمازٍت  :وهي خؿاباث ًفخدهـا اإلاهغف ؤلاؾالمي لٗمالثه ٖلى ؾبُل اإلاًاعبت،
خُث يهضف ؤصخابها بلى اؾدثماع ؤمىالهم ،فُلىمىن بخىكُ٘ م٘ البىً مفاصه ؤنهم ًفىيىهه بالٗمل
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في ؤمىالهم يمً الكغوٍ الكغُٖت ،وٍلىم هظا ألازحر باؾدثماع ؤمىالهم بىفؿه ؤو م٘ قغواء
آزغًٍ ،زم ًلىم في نهاًت ول فترة مدضصة ،بخىػَ٘ ألاعباح اإلادللت ألصخاب هظه اإلابالغ ،وطلً وفلا
ليكاٍ البىً زالٌ فترة الىصٌٗت ،هما ًخدمل ؤصخاب هظه الىصاج٘ ؤًًا هفـ اإلاساَغ التي
ًخدملها اإلاؿاهمىن ،مً خُث اخخماالث الخؿاعة في الٗملُاث الاؾدثماعٍت ؤو هالن عؤؽ اإلااٌ
اإلاكاعن فُه .وجلؿم خؿاباث الاؾدثماع في اإلاهاعف ؤلاؾالمُت بلى:
 الىداجع لاطدثمازٍت العامت :وًُلم ٖلى هظه الىصاج٘ ؤخُاها بدؿاباث ؤو وصاج٘ الاؾدثماع
اإلاكترن ،وطلً ٖلى ؤؾاؽ ؤن البىً ًىٓغ بليها وىخضة واخضة ،ألهه ًلىم بسلِ حمُ٘ ؤمىاٌ
اإلاىصٖحن في هظه الخؿاباث مٗا هما ًسلُها بإمىاله الخانت ،زم ًلىم باؾدثماعها ٖلى ؤؾاؽ
ٖلض اإلاًاعبت غحر اإلاكغوَت ،وٍسىٌ اإلاىصٕ اإلاهغف في اؾدثماع ؤمىاله في اإلاكغوٖاث التي
ًغاها مىاؾبت .وهي مً ٖلىص اإلاًاعبت الضاثغة بحن الىف٘ والًغع وال جخلُض بؼمان وال ميان وال
هىٕ ججاعة وال حُٗحن مً ٌٗامله اإلاًاعب .وجىلؿم هظه الىصاج٘ بضوعها بلى زالزت ؤهىإ وهي:
 الىداجع ألحل :وٍلهض بها الىصاج٘ التي جخدضص مضة بًضاٖها ملضما ،وٍٓل عنُضها
زابخا خُث ال ًجىػ للمىصٕ السخب منها كبل الخاعٍش اإلادضص الؾخدلاكها ،لىً كض
حؿمذ البىىن ؤلاؾالمُت بالسخب مً هظه الخؿاباث بطا واهذ ؾُىلتها وْغوفها
حؿمذ بظلً .وجخمحة هظه الىصاج٘ باإلاحةاث الخالُت:
 يهضف اإلاهغف بلى اؾخلُاب ؤمىاٌ هباع اإلاضزغًٍ. اللهض مً ؤلاًضإ اؾدثماع اإلاهغف إلاضزغاث الٗمُل. حؿدثمغ الىصاج٘ ألحل يمً الىٖاء الاؾدثماعي الٗام للمهغف وجيىن زايٗت للغبذوالخؿاعة.
 ًغجبِ اإلاهغف باإلاىصٕ بٗالكت قغاهت ٖلى ؤؾاؽ اإلاًاعبت ،خُث ًيىن اإلاىصٕناخب عؤؾماٌ وٍيىن البىً مًاعبا.
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 جدؿب مكاعهت الىصٌٗت ألحل في الاؾدثماع بيؿبت مدضصة مً الخض ألاصوى لغنُضخؿاب الىصٌٗت زالٌ الٗام ،وٖاصة ما جيىن هظه اليؿبت ؤهبر مً وؿب مكاعهت
وصاج٘ الخؿاباث الاؾدثماعٍت ألازغي.
 حكاعن الىصٌٗت ألحل في خهت ؤصخاب عؤؽ اإلااٌ مً ؤعباح الاؾدثماع بدؿب وؿبتمكاعهتها في الاؾدثماع بلى مجمىٕ مكاعهت وصاج٘ الخؿاباث ألازغي.
 وداجع الخىفير :وهي وصاج٘ ٌُٗى ناخبها ٖاصة صفتر جىفحر وله الخم في السخب منها
في ؤي وكذ قاء ،ولىً في ْل يىابِ مُٗىت ،وٖاصة ما جخٗلم هظه الًىابِ
باإلابلغ الظي ًمىً للمىصٕ سخبه في اإلاغة الىاخضة ،واإلاضة اإلاُلىبت فيها بلاء
الىصٌٗت ختى ًيىن له الخم في ههِب ألاعباح .ولهظا فهظه الىصاج٘ ججم٘ بحن
زهاثو الىصاج٘ جدذ الُلب مً خُث اللضعة ٖلى السخب منها في ؤي وكذ،
والىصاج٘ ألحل مً خُث بمياهُت الخهىٌ ٖلى ٖاثض مخغحر خؿب هخاثج ؤٖماٌ
البىً زالٌ فترة الىصٌٗت ،وٖلى الخض ألاصوى مً عنُضها .ولظلً ًلىم اإلاهغف
ؤلاؾالمي بخلؿُم الىصٌٗت ؤلاصزاعٍت بلى كؿمحن:
الجؼء اللابل للسخب الىلضي.
الجؼء اإلاخبلي مً الىصٌٗت لغاًت ؤلاؾدثماع الٗام.
وٍىٓغ اإلاهغف ؤلاؾالمي بلى الجؼء ألاوٌ هإهه ؤماهت مًمىهت كابلت للغص ،وكخما
قاء اإلاىصٕ ،والجؼء الثاوي وىصٌٗت اؾدثماعٍت زابخت مكغوَت بٗلض مًاعبت،
ٌؿخسضمها اإلاهغف في اؾدثماعاجه بهضف جدلُم عبذ اإلاضزغًٍ ،وبالخالي حُٗٓم
ؤمىالهم بُغق مكغوٖت.
وٍمىً ببغاػ ؤهم زهاثو هظا الىىٕ مً الىصاج٘ فُم ًلي:
يهضف اإلاهغف مً زالٌ هظه الىصاج٘ بلى اؾخلُاب ؤمىاٌ نغاع اإلاضزغًٍ.
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ًخم فخذ خؿاب وصاج٘ الخىفحر بلهض اؾدثماع مضزغاث الٗمُل بىاؾُت
اإلاهغف.
ًدهل ناخب الىصٌٗت ٖلى ٖاثض هدُجت كُام اإلاهغف بخىُْف ألامىاٌ.
ًمىً للٗمُل السخب مً خؿابه بلُىص بؿُُت مخفم ٖليها وبىؾاثل صف٘
مدضصة.
حؿدثمغ وصاج٘ الخىفحر يمً الىٖاء الاؾدثماعي الٗام للمهغف ،وجيىن زايٗت
للغبذ والخؿاعة.
ًغجبِ اإلاهغف باإلاىصٕ بٗالكت قغاهت ٖلى ؤؾاؽ اإلاًاعبت ،خُث ًيىن اإلاىصٕ
ناخب اإلااٌ وٍيىن اإلاهغف مًاعبا.
جدؿب مكاعهت وصٌٗت الخىفحر في الاؾدثماع بيؿبت مدضصة مً اإلاٗضٌ الؿىىي
لغنُض خؿاب الىصٌٗت.
حكاعن وصٌٗت الخىفحر في خهت عؤؽ اإلااٌ مً ؤعباح الاؾدثماع ،بدؿب وؿبت
مكاعهتها في الاؾدثماع بلى مجمىٕ مكاعهت وصاج٘ الخؿاباث الاؾدثماعٍت.
 الىداجع بةخؼاز :وهي وصاج٘ ال ًخدضص لها جاعٍش مؿبم لالؾخدلاق ،وبطا ما عغب
اإلاىصٕ في السخب منها فٗلُه بزُاع البىً بغغبخه ،وطلً كبل مىٖض السخب
بفترة مُٗىت جدضصها ؾُاؾت اإلاهغف .وهظا الىىٕ مً الىصاج٘ ٌُٗي للمهغف
فغنت حُضة الؾدثماعها ألن ناخبها ًخٗهض بةقٗاع البىً بداحخه للسخب مً
خؿابه كبل فترة وافُت ،مما ًجٗل باإلميان اؾدثماع وؿبت ؤهبر مً ؤمىاله
اإلاىصٖت في البىً ملاعهت بىصاج٘ الخىفحر .هما ؤن هظه الىصاج٘ جىفغ للمىصٕ الجم٘
بحن الغغبت في الاؾدثماع والغغبت في السخب مً عنُضه بطا اؾخُإ الخسُُِ
لخاحاجه الىلضًت.
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وٍمىً ببغاػ ؤهم زهاثو هظا الىىٕ مً الىصاج٘ فُما ًلي:
ًخم فخذ الىصٌٗت بةقٗاع بلهض اؾدثماع مضزغاث الٗمُل بىاؾُت
اإلاهغف.
ًدهل الٗمُل ٖلى ٖاثض هدُجت كُام اإلاهغف بخىُْف ألامىاٌ.
ًمىً للٗمُل السخب مً ؤمىاله بكغٍ بقٗاع اإلاهغف كبل السخب بمضة
مُٗىت ،وٍخم السخب بىؾاثل صف٘ مدضصة.
حؿدثمغ الىصاج٘ بةقٗاع يمً الىٖاء الاؾدثماعي الٗام للمهغف ،وجيىن زايٗت
للغبذ والخؿاعة.
ًغجبِ اإلاهغف باإلاىصٕ بٗالكت قغاهت ٖلى ؤؾاؽ اإلاًاعبت ،خُث ًيىن اإلاىصٕ
ناخب اإلااٌ وٍيىن اإلاهغف مًاعبا.
جدؿب مكاعهت الىصٌٗت بةقٗاع في الاؾدثماع بيؿبت مدضصة مً اإلاٗضٌ الؿىىي
لغنُض خؿاب الىصٌٗت.
حكاعن وصٌٗت ؤلاقٗاع في خهت عؤؽ اإلااٌ مً ؤعباح الاؾدثماع ،بدؿب وؿبت
مكاعهتها في الاؾدثماع بلى مجمىٕ مكاعهت وصاج٘ الخؿاباث الاؾدثماعٍت.
 الىداجع لاطدثمازٍت اإلاخصصت :وهي الىصاج٘ الاؾدثماعٍت اإلادضصة ؤو اإلالُضة ،والتي ًلىم
البىً باؾدثماعها ٖلى ؤؾاؽ ٖلض اإلاًاعبت اإلالُضة اإلاكغوَت بىىٕ الاؾدثماعاث ؤو مجاالتها،
واالؾدثماع في مكغوٕ مٗحن ؤو الاؾدثماع في ؾلت مكاعَ٘ مُٗىت .خُث ًسخاع اإلاىصٕ بىفؿه اإلاكغوٕ
ؤو اللُإ ؤو اإلايان الظي ًغغب في ؤن ٌؿدثمغ ؤمىاله فُه .وهظا ٌٗجي ؤن ناخب الىصٌٗت اإلاسههت
ال ٌكاعن في اإلادفٓت الٗامت الؾدثماعاث البىً ،فمهحر وصٌٗخه وما ًخىلض ٖنها مً عبذ ؤو زؿاعة
مغجبِ بمهحر الاؾدثماع الظي وحهذ بليها الىصٌٗت ،صون مؿاولُت ٖلى البىً ًٖ ؤي زؿاعة
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جدضر ،وٍيىن البىً في هظه الخالت بما مضًغا لالؾدثماع ؤو وهُل ًٖ الٗمُل ،و بىاءا ٖلُه فةهه
ًجىػ ؤن جخدضص ؤحٗاب البىً بيؿبت مً كُمت الىصٌٗت ؤو مبلغ مدضص لؿفا ،ولِـ مً عبذ
الاؾدثماع هما هى الخاٌ في الىصاج٘ الاؾدثماعٍت الٗامت .وبطا ما ؤؾفغ اؾدثماع الىصٌٗت ًٖ زؿاثغ،
فةن ناخب الىصٌٗت هى الظي ًخدمل وافت اإلاساَغ ،صون ؤن ٌؿلِ خم البىً في الخهىٌ ٖلى
ؤحٗاب ؤلاصاعة ،وطلً بملخط ى ٖلض الىوالت .ؤما باليؿبت إلاضة الىصٌٗت فةنها جغجبِ بمضة اإلاكغوٕ ،ؤو
ؤي فترة ًدضصها البىً لغاًاث خؿاب ٖاثض الؿلت ؤلاؾثماعٍت في اللُإ اإلاؿدثمغ فُه ،وال ًمىً
للمىصٖحن سخب هظه الىصٌٗت بال بةزُاع ؾابم ،ولىً ال ًىحض ما ًمى٘ مً اإلاكاعهت اإلاخخالُت ٖلى
اإلاكغوٕ اإلاٗحن ،هإن ًخم كبىٌ وصاج٘ حضًضة لخمىٍل هفـ اإلاكغوٕ بٗض بضاًخت ،ؤو زغوج وصاج٘
كضًمت كبل نهاًت اإلاكغوٕ ،هظا وال ًترجب ٖلى فىغة اإلاكاعهت اإلاخباصلت بزالٌ بٗالكت الكغواء ،بط
جٓل ؤعباح وزؿاثغ اإلاكغوٕ مكاعهت بحن اإلاىصٖحن الظًً ؾاهمىا في جىفُظه ،وٍخدضص ههِب
الىصٌٗت الفغصًت في ألاعباح ٖلى ؤؾاؽ كُمت الىصٌٗت ومضة اؾدثماعها في اإلاكغوٕ.
 .1.1دىىن الخمىٍل ؤلاطالميت :وهي نيىن جدىاؾب م٘ ؤخيام الكغَٗت ؤلاؾالمُتً ،هضعها
اإلاهغف ؤلاؾالمي بهضف جىفحر مىاعص مالُت حؿاٖضه في جدلُم ؤهضافه و جمىىه مً اهجاػ مكغوٖاجه،
وٍمىً الىٓغ بلى هظه الهيىن ؤلاؾالمُت هبضًل لكهاصاث ؤلاًضإ التي جهضعها البىىن الخللُضًت،
وهي جىلؿم بلى ٖضة ؤهىإ ًمىً ببغاػ ؤهمها فُما ًلي:
ؤ .دىىن شٍادة زؤض ماٌ اإلاصسف اإلااكخت
ٌٗخبر هظا الىىٕ مً الهيىن بضًال مبخىغا لألؾهم الخللُضًت ،خُث جدُذ لخاملها هفـ خلىق
اإلاؿاهمحن في البىً ولىً جسخلف ٖنهم بدم الاوسخاب مً اإلاهغف ،ؤو زُاع الاؾدبضاٌ بإؾهم
صاثمت في نهاًت ؤحل الهً .وٖاصة ما جيىن مضة هظه الهيىن بحن مخىؾُت وَىٍلت ألاحل ،وهي
جدُذ للبىً كابلُت الخىُْف اإلاخىؾِ وَىٍل ألاحل.
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ب .دىىن لاطدثماز اللؼاعيت اإلاحددة :جغجبِ هظه الهيىن بلُإ اكخهاصي مدضص ،خُث
ًلىم اإلاهغف ؤلاؾالمي بخىحُه خهُلتها في جمىٍل مكغوٖاث مدضصة مً اللُإ الاكخهاصي ،مثل
اللُإ الفالحي ؤو الهىاٖاث الخدىٍلُت ،ؤو الهىاٖاث الالىتروهُت والهىاٖاث الغظاثُت ،ؤو كُإ
الؿىً وغحرها مً اللُاٖاث الاكخهاصًت اإلاسخلفت ،وٍغجبِ الٗاثض ٖلى هظه الهيىن بالٗاثض
اإلاخدلم ًٖ اإلاكغوٖاث اإلامىلت في طلً اللُإ الاكخهاصي.
ج .دىىن اطدثماز في مشسوع معين :هي نيىن اؾدثماعٍت جغجبِ بخمىٍل مكغوٕ مٗحن ومدضص
بظاجه ،خُث ًلىم البىً باؾخسضام ألامىاٌ اإلاخدهلت مً هظا الىىٕ مً الهيىن في جمىٍل
اإلاكغوٕ اإلادضص .و ًغجبِ الٗاثض ٖليها بالٗاثض اإلاخدلم مً اإلاكغوٕ اإلامىٌ.
د .دىىن اإلاشازهت في العاثد ؤو دىىن الىوالت لاطدثمازٍت العامت
وهي نيىن ال جغجبِ بمكغوٕ مٗحن هما ؤنها غحر مدضصة بمضة ،بل هي نيىن ٖامت َىٍلت
ألاحل حكبه ؤخيامها ؤخيام خؿاباث الاؾدثماع الٗام.
 .3.1مظخحم للمصازف واإلااطظاث اإلااليت ألاخسي ٖ :ىضما ًخٗغى اإلاهغف بلى ؤػمت مالُت
ماكخه ًلجإ بلى اإلاهاعف واإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي لالكتراى منها ،ومً الُبُعي ؤن جيىن هظه
اللغوى بضون فاثضة ،وفي بٌٗ ألاخُان وزانت ٖىضما ٌعجؼ اإلاهغف الظي ٌٗاوي مً ؤػمت
الؿُىلت الىلضًت مً الخهىٌ ٖلى ألامىاٌ اليافُت مً اإلاهاعف ألازغيً ،لجإ بلى البىً اإلاغهؼي(
اإلالغى ألازحر) وٖلى الغغم مً اٖخباع ؤلاكتراى مً البىً اإلاغهؼي بخضي الُغق التي حٗخمضها
اإلاهاعف إلاٗالجت ؤػماث الؿُىلت الٗابغة ،بال ؤهه غالبا ما جترصص في طلً ،وختى ولى واهذ هظه
اللغوى ؤكل جيلفت مً غحرها مً مهاصع الخمىٍل ،وٍغح٘ طلً بلى ٖضم عيا البىً اإلاغهؼي ٖلى
اإلاهاعف التي جىغع الاكتراى مىه.
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زابعا :ديغ الخمىٍل في اإلاصازف ؤلاطالميت:
ًؼزغ الفله ؤلاؾالمي بالٗضًض مً الهُغ الخمىٍلُت التي جىفغ للمكغوٖاث ٖ-لى ازخالف
ؤهىاٖها -اخخُاحاتها اإلاالُت بُٗضا ًٖ الغبا اإلادغم قغٖا ،وبما ٌؿهم مؿاهمت فٗالت في صف٘ عجلت
الخىمُت الاكخهاصًت .واإلاهاعف ؤلاؾالمُت باٖخباعها مً ؤهم ماؾؿاث الىٓام اإلاالي ؤلاؾالمي فلض
اٖخمضث في جىُْف ؤمىالها ٖلى الىثحر مً جلً الهُغ.
.1ديغ اإلاشازواث:
وهي الهُغ التي ًخم فيها اؾدبضاٌ ٖالكت الضاثً باإلاضًً بٗالكت ؤزغي حٗخمض ٖلى الاقتران في
جدمل اإلاساَغ م٘ اكدؿام الٗىاثض .وبالغغم مً حٗضص هظه الهُغ في الفله ؤلاؾالمي بال ؤن مٗٓم
اإلاهاعف ؤلاؾالمُت اكخهغ ٖملها ٖلى نُغخحن عثِؿِخحن مً نُغ اإلاكاعواث وهما اإلاًاعبت
واإلاكاعهت.
.1.1اإلاظازبت :اإلاظازبت هى ؤن ٌٗلض َغف ٖلى ماٌ ًضفٗه لغحره لُخجغ فُهٖ ،لى ؤن ًيىن الغبذ
مكتروا بُنهما .ؤي ؤنها ٖلض ٖلى اإلاكاعهت بحن مالً لغؤؽ اإلااٌ ،وٖامل ًلىم باالؾدثماع بما لضًه مً
الخبرة ،وٍىػٕ الغبذ بُنهما في نهاًت ول نفلت بدؿب اليؿب اإلاخفم ٖليها.
 .1.1اإلاشازهتً :مىً حٗغٍف اإلاكاعهت ٖلى ؤنها ٖلض بحن ؤزىحن ؤو ؤهثر ًلتةم فُه ول واخض منهم
بىي٘ خهت في عؤؽ اإلااٌ لٗمل مكترن بُنهمٖ ،لى ؤن ًخدهل ول َغف ٖلى الغبذ ؤو ًخدمل
الخؿاعة وفلا لخهت ول واخض منهم مً عؤؽ اإلااٌ ؤو خؿب الاجفاق.
 .1ديغ البيىع:
جُبم اإلاهاعف ؤلاؾالمُت الٗضًض مً نُغ البُىٕ هظهغ ؤهمها فُما ًلي:
 .1.1اإلاسابحتً :مىً حٗغٍف اإلاغابدت ٖلى ؤنها ٖملُت جباصٌ ًلىم بملخًاها الخاحغ بكغاء ؾلٗت
مُٗىت زم بُٗها بٗض طلً بهامل عبذ مخفم ٖلُه هدُجت الخيلفت التي ًخدملها ،والتي حكمل زمً
الكغاء وؤي هفلاث ومهاعٍف ؤزغي جخٗلم باكخىاء الؿلٗت.
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وججدز ؤلاشازة بلى ؤن اإلاصازف ؤلاطالميت جؼبم ما ٌظمى باإلاسابحت لآلمس بالشساء والتي حعسف
على ؤنها اجفاق بحن اإلاهغف والٗمُل ٖلى ؤن ًلىم اإلاهغف بكغاء ؾلٗت بمىانفاث مدضصة ،وطلً
ٖلى ؤؾاؽ وٖض مً الٗمُل بكغاء جلً الؿلٗت مغابدت مً اإلاهغف بملضاع عبذ مٗحن ؤو بيؿبت عبذ
مخفم ٖليهاٖ ،لى ؤن ٌؿضص الٗمُل زمً البُ٘ اإلاخفم ٖلُه صفٗت واخضة باليامل آحال ؤو ٖلى ؤكؿاٍ
مدضصة مبالغها وجىاعٍش اؾخدلاكها.
ً
 .2.2بيع الظلم :بُ٘ الؿلم هى مٗاملت مالُت ًخم بمىحبها حعجُل صف٘ الثمً وجلضًمه هلضا بلى الباج٘
الظي ًلتةم بدؿلُم بًاٖت مُٗىت مًبىَت بهفاث مدضصة في ؤحل مٗلىم ،فاآلحل هى الؿلٗت
اإلاباٖت اإلاىنىفت في الظمت ،والٗاحل هى الثمً.
 .3.1علد لاطخصىاعً :مىً حٗغٍف الاؾخهىإ ٖلى ؤههٖ :لض بملخًاه ًلتةم الباج٘ (الهاو٘)
بهى٘ ش يء مدضص الجيـ والهفاث ،لدؿلُمه بلى اإلاكتري( اإلاؿخهى٘)ٖ ،لى ؤن جيىن اإلاىاص الالػمت
للهى٘ مً ٖىض الهاو٘ ،وطلً ملابل التةام اإلاكتري بضف٘ الثمً خؿب الاجفاق بما خاال ؤو ملؿُا
ؤو ماحال.
 .3ديغت ؤلاحازة:
ًمىً حٗغٍف ؤلاحاعة بإنها جمىحن اإلاؿخإحغ مً الاهخفإ مً ؤنل مٗحن( مىفٗت ألاُٖان ) ،ؤو
مً حهض شخو (بحاعة الٗمل)* ،وطلً للاء ٖىى(زمً) مٗلىم إلاضة مٗلىمت.
 .5ديغ الخمىٍل الخيافلي:
ًمىً بًجاش ؤهم ديغ الخمىٍل الخيافلي فيما ًلي:

 بحاعة مىفٗت ألاُٖان هي التي جغص ٖلى ألاُٖان ،بإن ًخم صف٘ ٖحن مملىهت إلاً ٌؿخسضمها للاء ٖىى مٗلىم ،وممىً ؤن جإزظ قيل
ألاُٖان اإلاىلىلت والؿُاعاث وممىً ؤن جإزظ قيل ألاُٖان الثابخت واألعاض ي.
*  بحاعة الٗمل :وهي التي حٗلض ٖلى ؤصاء ٖمل مٗلىم للاء ؤحغ مٗلىم.
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 .1.4الؼواة :الؼواة هي الغهً الثالث مً ؤعوان ؤلاؾالم الخمـ وهي واحب بلؼامي فغيه الخالم
ؾبداهه وحٗالى ،بط ًجب صفٗه مً ؤنل الثروة التي خبا هللا بها ٖباصه مً فًله وهغمه ،لُىفلىا
مما حٗلهم مؿخسلفحن فُه ٖلى مً لم ًىالىا هظا الفًل.
وٍلىم البىً بجم٘ ؤمىاٌ الؼواة اإلاؿخدلت ٖلى ؤمىاله و الؼوىاث اإلالضمت مً ؤصخاب
خؿاباث الاؾدثماع و الؼوىاث اإلالضمت مً ؤفغاص اإلاجخم٘ وٍىػٖها ٖلى مؿخدليها.
.2.4اللغى الخؿًٖ :غف اللغى ٖلى ؤهه صف٘ اإلااٌ إلاً ًيخف٘ به وٍغص بضله ،واهُالكا مً هظا
الخٗغٍف فةن اللغى في اإلاهاعف ؤلاؾالمُت ٌؿدىض بلى كاٖضجحن ؤؾاؾِخحن وهما:
اللغى ٖلض جملًُ ،فاإلااٌ اإلالترى ًسغج مً ملً اإلالغى ،وٍضزل في ملً اإلالترى بٗض
اللبٌ ،وٍثبذ في طمخه مثله ال ُٖىه.
اللغى ٖلض جبرٕ ،بمٗجى ؤن مىفٗخه ٖاثضة ٖلى اإلالترى فلِ ،ؤما اإلالغى فهى مخبرٕ.
و لللغى في الفله ؤلاؾالمي فغوق جمحةه ًٖ اللغى في الاكخهاص الىيعي ،ومً ؤهم هظه
الفغوق

:

ؤن ٖلض اللغى في الفله ؤلاؾالمي ٖلض بعفاق بدذ (كغى خؿً) ،فهى إلاهلخت اإلالترى صون
اإلالغى ًلىٌ نلى هللا ٖلُه وؾلم" مً هفع عً مظلم هسبت مً هسب الدهيا ،هفع هللا عىه
هسبت مً هسب ًىم الليامت ،ومً ٌظس على معظس ٌظس هللا عليه في الدهيا وآلاخسة ،وهللا في
عىن العبد ما دام العبد في عىن ؤخيه" عواه مؿلم في صخُده وؤبى صاوص في ؾيىه .ؤما بطا
ؤَلم اللغى في الاكخهاص الىيعي فهى ملترن بٗاثض ماصي ٌٗىص ٖلى اإلالغىٖ ،اصة ًيىن في
نىعة ػٍاصة ٖلى ألانل جدؿب ٖلى ؤؾاؽ ؾٗغ الفاثضة الؿاثضة في الؿىق.
اللغى في الاكخهاص الىيعي هلضي ،فدتى لى وان ٖلى نىعة ؾل٘ ؤو زضماث فهى ملىم
بالىلىص ،ؤما في الفله ؤلاؾالمي فلض ًيىن اللغى هلضًا ؤو ُٖيُا صون جلىٍم هلضي وال ًيىن
زضماث.
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